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BAB II 

KAJIAN TEORI 
 

2.1 Kajian Teori 

Pada bagian kajian teori ini akan disajikan teori dari variabel X1 yaitu 

pembelajaran learning cycle 5E tipe empiris induktif dan variabel X2 

pembelajaran learning cycle 5E tipe hipotesis deduktif, dan variabel Y yaitu hasil 

belajar. Kajian teori akan tersebut akan dijabarkan pada sub bab yang terdapat 

dalam bab II ini. 

2.1.1 Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Tipe Empiris Induktif 

Variabel X1 dalam penelitian ini adalah pembelajaran learning cycle 5E tipe 

Empiris Induktif, namun sebelumnya akan terlebih dahulu mengupas tetang teori 

model pembelajaran learning cycle 5E. Model pembelajaran learning cycle 5E 

tipe empiris induktif akan dikaji pada sub bab berikut ini. 

2.1.1.1 Model Pembelajaran Learning Cycle 5E 

Menurut Susilo (2012:9) “model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru”. Sedangkan Dahlan (1996:-) mengemukakan “model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pengajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di 

kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya”. 

Dalam model pembelajaran tersebut dapat terlihat tahap-tahap kegiatan guru 

dan siswa yang dikenal dengan istilah sintak pembelajaran. Komponen utama 

yang secara langsung membentuk model pembelajaran adalah materi subjek yang 

dibahas, tujuan pembelajaran, sumber belajar, tingkat berpikir siswa, tahap-tahap 

pembelajaran, strategi dan teknik guru, serta alat evaluasi yang digunakan. 

Karlplus (1974:-) mengatakan bahwa “Siklus Belajar (Learning Cycle) 

merupakan model pengajaran yang secara formal di gunakan dalam pembelajaran 

Sains di sekolah dasar yaitu Science Curriculum Improvement Study .“ 

Bransford, et al. (2000:-) juga mengatakan “Model Learning cycle sangat 

penting untuk dikembangkan karena para ilmuawan kognitif menyatakan bahwa 

siswa harus menghubungkan ide-ide baru yang dimilikinya kepada 
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pengalamannya untuk membentuk kerangka pemahaman terhadap konsep yang 

dipelajarinya.” 

Learning cycle yang dikembangkan pertama kali oleh Atkin dan Karplus di 

awal 1960-an melalui SCIS, kemudian dimodifikasi oleh BSCS menjadi Learning 

Cycle Model Instructional BSCS 5E. Model BSCS memiliki lima fase: 

Engangement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. 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. 

Tabel 1 

Perbandingan fase Learning Cycle dari SCIS dengan BSCS 

 

Model versi SCIS  Model versi BSCS 

 Engangement (fase baru) 

Exploration Exploration 

Concept Introduction Explanation 

Concept Aplication Elaboration 

 Evaluation (fase baru) 

  

Tahap Engagement bertujuan mempersiapkan diri siswa agar terkondisi 

dalam menempuh fase berikutnya dengan jalan mengeksplorasi pengetahuan awal 

dan ide-ide mereka serta untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miskonsepsi 

pada pembelajaran sebelumnya. Dalam fase engagement ini minat dan 

keingintahuan (curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan berusaha 

dibangkitkan. Pada fase ini pula siswa diajak membuat prediksi-prediksi tentang 

fenomena yang akan dipelajari dan dibuktikan dalam tahap eksplorasi. 

Menurut Bransford, et al. (2000:-) pada tahap ini guru: (1) membangkitkan 

minat; (2) membangkitkan rasa ingin tahu; (3) mengajukan pertanyaan; dan (4) 

mendatangkan jawaban sehingga membuka apa yang diketahui siswa mengenai 

topik atau konsep. Sedangkan pada tahap ini siswa; (a) mengajukan pertanyaan; 

(b) menunjukkan minat terhadap topik.  

Pada fase Exploration, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji 

prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-
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kegiatan seperti praktikum dan telaah literatur. Pada fase ini siswa mengamati 

sifat, membentuk hubungan yang sederhana, pola catatan dan mengajukan 

pertanyaan tentang kejadian untuk membangun kesadaran mendasar tentang sifat 

bahan dan gagasan. Mereka memiliki kesempatan secara langsung dengan 

fenomena. Peran guru pada tahap ini adalah sebagai pembimbing, pelatih dan 

fasilitator. Bransford, et al. (2000:-)  mengatakan pada tahap ini guru: (1) 

mendorong siswa untuk bekerja tanpa pengajaran langsung dari guru; (2) 

mengamati dan mendengarkan siswa saat mereka saling berinteraksi; (3) 

mengajukan pertanyaan penyelidikan untuk untuk mengarahkan penelitian siswa; 

(4) memberikan waktu untuk penelitian; (5) menyediakan waktu agar siswa dapat 

memecahkan masalah; (6) bertindak sebagai konsultan bagi siswa. Sedangkan 

siswa pada tahap ini: (1) berpikir bebas namun dalam batasan aktifitas; (2) 

menguji prediksi dan hipotesis; (3) membentuk prediksi baru dan hipotesis; (4) 

mencoba alternatif dan mendiskusikannya dengan yang lain; (5) mencatat 

pengamatan dan gagasan; (6) menangguhkan penelitian. 

Pada fase Explanation, pada fase ini, guru membantu siswa memahami hasil 

observasi dan pertanyaan yang muncul dari pengamatan guru meminta siswa 

menjelaskan apa yang mereka lihat dan memberikan penjelasan mengapa hal 

tersebut terjadi. Kemudian, guru memperkenalkan penjelasan ilmiah melalui 

pengajaran formal dan langsung. Guru menghubungkan penjelasan ilmiah dengan 

bukti fisik dan eksplorasi dan engagement serta menghubungkannya dengan 

penjelasan yang diberikan siswa. 

Metode verbal paling sering digunakan pada fase ini, namun guru dapat juga 

memanfaatkan video, buku, presentasi, multi media dan komputer. Pada tahap ini 

guru: (1) mendorong siswa menjelaskan konsep dan definisi dengan kata-kata 

sendiri; (2) meminta bukti (justifikasi) dan klarifikasi dari siswa; (3) secara formal 

menyediakan definisi, penjelasan; (4) menggunakan pengalaman siswa 

sebelumnya sebagai dasar untuk menjelaskan konsep. 

Bransford, et al. (2000:-) Sedangkan siswa, pada tahap ini: (1) menjelaskan 

solusi atau jawaban yang mungkin kepada yang lainnya; (2) mendengarkan secara 

kritis terhadap penjelasan siswa yang lain; (3) memberikan pertanyaan; (4) 
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mendengarkan dan mencoba memahami penjelasan yang ditawarkan guru; (5) 

merujuk pada aktifitas sebelumnya; dan (6) menggunakan pengamatan tercatat 

dalam menjelaskan. 

Pada fase Elaboration, pada fase ini, pengalaman baru di rancang untuk 

membantu siswa membangun pemahaman yang lebih luas tentang konsep yang 

telah diterangkan. Siswa memerluas konsep yang telah dipelajari, membuat 

koneksi dengan konsep lain yang berhubungan, serta mengaplikasikan 

pemahaman mereka dalam dunia nyata. Siswa bekerja secara kooperatif, 

mengidentifikasi dan menyelesaikan aktifitas baru. Seringkali melibatkan inquiry, 

kerja laboratorium, problem solving dan pengambilan keputusan. Bransford, et al. 

(2000:-) Pada Tahap ini guru; (1) berharap siswa menggunakan definisi, 

identifikasi dan penjelasan yang diberikan sebelumnya; (2) mendorong siswa 

untuk menerapkan atau memperluas konsep serta keterampilan dalam situasi baru; 

(3) megingatkan siswa penjelasan alternative; (4) merujuk siswa pada data dan 

bukti yang ada serta bertanya: “ Apa yang telah kamu ketahui?”. Sedangkan siswa 

pada tahap ini siswa: (1) menerapkan definisi, penjelasan, dan keterampilan dalam 

situasi baru tetapi mirip; (2) menggunakan informasi sebelum mengajukan 

pertanyaan, mengajukan solusi, dan membuat keputusan, merancang eksperimen; 

(3) menggambarkan kesimpulan yang masuk akal; (4) mencatat kesimpulan; (5) 

mencatat pengamatan dan penjelasan; (6) memeriksa pemahaman diantarateman 

sebaya.  

Evaluation, evaluasi dan asessmen muncul di semua tahap selama proses 

pengajaran. Rubrik, observasi guru, wawacara siswa, fortofolio, produk, peta 

konsep dan diagram dapat digunakan untuk menilai pemahaman konsep siswa. 

Pada tahap ini guru: (1) mengamati siswa saat menerapkan konsep dan 

keterampilan baru; (2) menilai pengetahuan dan atau keterampilan siswa; (3) 

mencari adanya perubahan cara berfikir atau sikap siswa; (4) memberikan 

kesempatan bagi siswa menilai pembelajaran mereka sendiri dan keterampilan 

proses kelompok; (5) mengajukan pertanyaan terbuka-tertutup. Sedangkan siswa, 

pada tahap ini siswa: (1) menjawab pertanyaan terbuka tertutup; (2) menunjukkan 

pemahaman atau pengetahuan konsep atau atau keterampilan. 
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Lawson (2000:-) mengklasifikasikan model siklus belajar menjadi 3 tipe 

yaitu; Tipe Deskriptif, Tipe Empiris Induktif, dan Tipe Hipotetik Deduktif. 

Perbedaan utama antara ketiga tipe ini adalah data / konsep dan jenis pola 

penalaran yang digunakan siswa dalam pembelajaran. Ketiga tipe ini 

menempatkan kebutuhan yang berbeda-beda terhadap inisiatif siswa, pengetahuan 

dan skill-skill berpikir. Menyangkut pemikiran siswa, siklus pembelajaran 

deskriptif umumnya hanya mengharuskan pola-pola deskriptif (misalnya 

klasifikasi, konversi), sedangkan siklus belajar hipotetik deduktif menghendaki 

penggunaan pola-pola berpikir tingkat tinggi (misalnya mengendalikan variabel, 

penalaran konvensional dan penalaran hipotetik deduktif). 

Siklus belajar 3E yang oleh Lawson kemudian menjadi siklus belajar 5E 

yang dikembangkan oleh Rodger W Bybee. Bybee (2008) menjabarkan siklus 

belajar 5E dengan fase-fase sebagai berikut:  

Tabel 2 

Learning Cycle 5E 

 

Fase Penjelasan 

1. Fase engage (mengajak) Fase pengenalan terhadap pelajaran yang akan 

dipelajari yang sifatnya memotivasi atau 

mengaitkannya dengan hal-hal yang membuat 

siswa lebih berminat untuk mempelajari konsep 

dan memperhatikan guru dalam mengajar. Fase 

ini dapat dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan, memberikan gambaran tentang 

materi yang akan dipelajari, membaca, 

demonstrasi, atau aktivitas lain yang digunakan 

untuk membuka pengetahuan siswa dan 

mengembangkan rasa keingintahuan siswa. Fase 

ini juga diigunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pikiran siswa mengenai konsep 

yang akan dipelajari. 

2. Fase explore (menyelidiki) Fase yang membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 

berhubungan dengan konsep yang akan 

dipelajari. Fase ini dapat dilakukan dengan 

mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki 

konsep dari 

bahan-bahan pembelajaran yang telah 

disediakan sebelumnya. Pada fase ini juga siswa 
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diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran 

langsung dari guru untuk menguji prediksi, 

melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-

ide melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum 

dan telaah literatur.  

3. Explain (menjelaskan Fase yang didalammnya berisi ajakan atau 

dorongan terhadap siswa untuk menjelaskan 

konsep-konsep dan definisi-defini awal yang 

mereka dapatkan ketika fase ekplorasi dengan 

menggunakan kata-kata mereka sendiri, 

selanjutnya guru menjelaskan konsep dan 

definisi yang lebih formal untuk menghindari 

perbedaan konsep yang dipahami oleh siswa.  

4. Extend (memperluas) Fase yang tujuannya ingin membawa siswa 

untuk menggunakan definisi-definisi, konsep-

konsep, dan keterampilan-keterampilan yang 

telah dimiliki siswa dalam situasi baru melalui 

kegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem 

solving. Fase ini dapat meliputi penyelidikan, 

pemecahan masalah, dan membuat keputusan.  

5. Evaluate (menilai)  

 

 

Fase penilaian terhadap seluruh pembelajaran 

dan pengajaran. Pada fase ini dapat digunakan 

berbagai strategi penilaian formal dan informal. 

Guru diharapkan secara terus-menerus dapat 

mengobservasi dan memperhatikan siswa 

terhadap pengetahuan dan kemampuannya. 
 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, Kelima tahapan siklus belajar 5E dapat 

digambarkan seperti gambar 1. 

 

Gambar 1 Fase Learning Cycle 5E 
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2.1.1.2 Learning Cycle 5E Tipe Empiris Induktif 

Siklus belajar empiris induktif merupakan proses yang sistematis dalam 

pembelajaran dengan tahap atau langkah-langkah yang diperoleh berdasarkan 

observasi atau pengamatan langsung berupa fakta-fakta. Siswa dituntut untuk 

menjelaskan fenomena dan memberikan kesempatan untuk dialog dan diskusi. 

Fase-fase pembelajaran pada model pembelajaran empiris induktif ini, yaitu 

fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Lawson dalam 

Dahar (2011:171) menjelaskan ketiga fase tersebut sebagai berikut: 

1. Fase Eksplorasi 

Dalam fase ini mereka menyelidiki suatu fenomena. Fenomena baru itu 

seharusnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau kekompleksan yang tidak 

dapat mereka pecahkan dengan gagasan-gagasan mereka yang ada atau dengan 

pola-pola penalaran yang biasa mereka gunakan. Dengan kata lain, fase ini 

menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan gagasan-gagasan 

mereka. Eksplorasi juga membawa siswa pada identifikasi suatu pola keteraturan 

dalam fenomena yang diselidiki. 

Jadi, pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk mengutarakan 

pengetahuan awalnya, menghubungkan pengetahuan baru dan menjelaskan 

fenomena yang mereka alami, sehingga siswa memperoleh pengalaman konkret, 

melakukan keterampilan ilmiah dan menemukan konsep-konsep penting. Pada 

tahap ini guru sebagai fasilitator yang siap dengan berbagai pertanyaan guna 

memfasilitasi siswa dalam usaha mencari dan mengumpulkan fakta-fakta. 

2. Fase Pengenalan Konsep 

Fase ini biasanya dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep atau 

konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki, dan 

didiskusikan selama fase eksplorasi. Peran guru dibutuhkan untuk membantu 

siswa dalam mengidentifikasi konsep, prinsip dan hubungan–hubungan. Pada 

bagian ini guru mengenalkan konsep, istilah, kalimat dan penjelasan yang lebih 

membantu pengkomunikasian dan pengalaman konkret siswa. Pengenalan konsep 

memerlukan materi-materi seperti buku, LKS, modul. Hal ini diperlukan untuk 

penyusunan konsep-konsep. 
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3. Fase Aplikasi Konsep 

Fase ini terjadi setelah proses eksplorasi dan pengenalan konsep terjadi. 

Pada fase menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan konsep-

konsep yang sudah diperkenalkan dan menyelidiki masalah-masalah yang baru 

yang berhubungan antara konsep lama dengan konsep baru yang mereka temukan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi konsep 

IPA penerapan atau penggunaan konsep IPA setaraf atau lebih tinggi karena 

aplikasi konsep dapat bersikap vertikal dan horisontal. Vertikal jika dapat 

digunakan untuk mencapai konsep-konsep atau prinsip-prinsip lebih tinggi. 

Horisontal jika hasil belajar dapat digunakan pada situasi yang sama yang setaraf 

atau sebanding dengan situasi yang sama. 

Dahar (2011:172) mengemukakan sintak pembelajaran learning cycle tipe 

empiris induktif adalah sebagai berikut: 

a. Guru menentukan beberapa konsep untuk diajarkan 

b. Guru menentukan beberapa fenomena yang melibatkan pola yang mendasari 

konsep itu. 

c. Fese Eksplorasi: guru mengajukan pertanyaan deskriptif dan pertanyaan 

sebab. 

d. Para siswa mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan deskriptif. 

e. Data untuk menjawab pertanyaan deskriptif diperlihatkan pada papan tulis. 

f. Pertanyaan deskriptif itu dijawab dan pertanyaan sebab diajukan. 

g. Hipotesis alternative dikemukakan untuk menjawab pertanyaan sebab dan data 

yang telah dikumpulkan diteliti untuk pengujian pertama hipotesis-hipotesis 

itu. 

h. Fase introduksi istilah: istilah dikemukakan yang berhubungan dengan 

fenomena yang diselidiki dan eksplanasi yang dihipotesiskan yang paling 

mungkin. 

i. Fase aplikasi konsep: fenomena tambahan didiskusikan atau diselidiki yang 

menyangkut konsep (konsep-konsep) yang sama. 

Model pembelajaran ini sama halnya dengan model pembelajaran yang 

lainnya, yaitu memiliki kelebihan dan kelemahan. Wena (2011: 170) menguraikan 
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beberapa kelebihan dan kelemahan learning cycle 5e tipe empiris induktif sebagai 

berikut. 

Keunggulan model pembelajaran empiris induktif bagi siswa antara lain; (a) 

pembelajaran berpusat pada siswa sehingga lebih terkondisi belajarnya, (b) siswa 

bisa mengeksplorasi pengetahuan atau konsep-konsep yang mereka temukan 

selama melakukan praktikum, (c) siswa lebih berani mengemukakan pendapat, ide 

atau gagasan baik kesesama siswa maupun langsung ke gurunya, (d) pemahaman 

konsep siswa akan lebih baik dengan cara melakukan percobaan, sehingga siswa 

bisa mengkonstruksi konsep sendiri, (e) siswa mendapatkan pengalaman belajar, 

(f) membiasakan siswa untuk bisa menuliskan data, membaca data, mengolah data 

dan melaporkannya.  

Keunggulan model pembelajaran empiris induktif bagi guru antara lain; (a) 

guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya, (b) untuk 

mengenalkan konsep yang baru, guru hanya mengarahkan saja berdasarkan 

konsep yang dieksplorasi oleh siswa, (c) memudahkan pengkonstruksian suatu 

konsep sehingga terjadi proses asimilasi pada siswanya berdasarkan hasil 

praktikum atau studi literatur, (d) selama proses pembelajaran terjadi dialog 

interaktif antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru, sehingga 

semua siswa terlibat langsung dan aktif. 

Kelemahan model pembelajaran empiris induktif bagi siswa adalah (a) 

memerlukan waktu yang lama untuk mempelajari atau menemukan suatu konsep 

baru jika siswa belum terbiasa melakukan praktikum atau study literatur, (b) siswa 

belum terbiasa untuk mengeksplorasi konsep yang didapatkan selama 

melaksanakan studi literatur, (c) siswa belum terbiasa untuk mengambil suatu 

kesimpulan berdasarkan data yang dihasilkan pada studi literatur, (d) siswa belum 

terbiasa membuat laporan hasil studi literatur. 

Kelemahan model pembelajaran empiris induktif bagi guru adalah (a) 

diperlukan membuat petunjuk (LKS) yang jelas sehingga memudahkan siswa 

untuk mendapatkan data yang diinginkan untuk mempelajari konsep yang akan 

dipelajari, (b) diperlukan kesabaran untuk mendengarkan pendapat, ide atau 

gagasan dari siswa pada saat mengeksplorasi konsep yang diperoleh selama 
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melaksanakan praktikum, sehingga siswa merasa dihargai dan penting selama 

proses belajar berlangsung, (c) guru perlu mengarahkan siswanya dalam hal 

pengkonstruksian konsep yang baru. 

2.1.1.3 Sintak Learning Cycle 5e Tipe Empiris Induktif dalam Mata Pelajaran 

IPA 

Sintak pembelajaran learning cycle 5E tipe Empiris Induktif yang akan 

dipakai pada penelitian ini dengan mata pelajaran IPA mengacu pada teori 

Lawson (1988) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3 

Sintak Learning Cycle 5e Tipe Empiris Induktif dalam Mata Pelajaran IPA 

 

Sintak Langkah-langkah pembelajaran 

1. Fase pembangkit minat 

(engangement) 

1. Guru menentukan beberapa konsep 

untuk diajarkan. 

2. Guru menentukan beberapa 

fenomena yang melibatkan pola 

yang mendasari konsep itu. 

2. Fase eksplorasi (exploration) 1. Siswa berkerja dalam kelompok 

kerja. 

2. Guru mengajukan pertanyaan sebab 

akibat atau suatu pertanyaan 

deskriptif melalui LKS. 

3. Siswa mengumpulkan data untuk 

menjawab pertanyaan deskriptif 

pada LKS. 

4. Pertanyaan deskriptif dijawab dan 

pertanyaan sebab akibat diajukan 

5. Siswa menjawab pertanyaan sebab 

akibat dan pengumpulan data yang 

ada diuji untuk mengarahkan pada 

suatu alternatif-alternatif tes awal. 

3. Fase Penjelasan (Explanation) 1. Siswa menjelaskan suatu konsep 

dengan kalimat atau pemikiran 

sendiri, meminta bukti dan 

klarifikasi atas penjelasan siswa, 

dan saling mendengar secara kritis 

penjelasan antar siswa atau guru. 

4. Fase pengenalan istilah (extention 

/ elaboration) 

1. Istilah diperkenalkan sehubungan 

dengan fenomena-fenomena yang 

terjadi dan sering kali merupakan 

penjelasan dari hipotesis-hipotesis, 

empirik generalisasi 
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(menganalogikan). 

5. Fase aplikasi konsep (evaluation) 1. Fenomena-fenomena atau masalah-

masalah tambahan dibahas atau 

diungkap dengan melibatkan 

konsep-konsep yang sama yang 

telah dipelajari. (Penambahan 

konsep baru) dengan pertanyaan 

evaluasi 

 

2.1.2 Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Tipe Hipotesis Deduktif 

Lawson (1989) menjelaskan bahwa Siklus belajar hipotetik deduktif 

menuntun siswa belajar mulai dengan pernyataan berupa pertanyaan ”mengapa?”. 

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 (pengenalan konsep). Akhirnya konsep-konsep yang 

relevan dan pola-pola penalaran yang terlibat didiskusikan, diterapkan pada situasi 

yang lain (aplikasi konsep). Perumusan secara eksplisit dan pengujian hipotesis 

melalui perbandingan deduksi logis dengan hasil empiris merupakan hal yang 

diperlukan dalam pemikiran hipotesis deduktif. Untuk memperjelas argumen 

Lawson tersebut berikut akan diperjelas dalam Tabel 4. 

Tabel 4 

Model Siklus Belajar Hipotesis Deduktif Lawson (1989) 

 

Tahapan Siklus Belajar 

I 

Eksplorasi 

II 

Pengenalan Konsep 

III 

Aplikasi 

Kegiatan Siswa: 

Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap suatu 

objek dan mengajukan 

pertanyaan ”sebab?” dari 

suatu fenomena, 

pengamatan, atau 

kejadian disekitar 

Kegiatan Siswa: 

Setelah pengenalan 

konsep formal tersebut 

siswa mengajukan 

hipotesis 

jika........maka...... 

Kegiatan Siswa: 

Konsep-konsep yang 

relevan dan pola-pola 

penalaran yang terlibat 

dan didiskusikan, 

diterapkan pada situasi 

lain untuk membuktikan 

hipotesis: menerima, 

menolak atau merevisi 

hipotesis. 
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Pemikiran hipotetis deduktif didefinisikan sebagai pola pemikiran yang 

didalamnya menghasilkan ide-ide secara intuitif yang diajukan sebagai hipotesis, 

konsekuensi-konsekuensi deduksinya, dan bukti-bukti yang dibandingkan dengan 

konsekuensi deduksi untuk menerima atau menolak hipotesis dan bila perlu 

menggantinya dengan hipotesis yang baru. Menurut Dahar (1996) hipotesis 

merupakan suatu pernyataan tentang hubungan yang diduga antara variabel-

variabel. Hubungan itu dapat dapat bersifat korelatif sebab akibat suatu perlakuan 

X mengakibatkan perubahan dalam Y. Sedangkan menurut Poedjiadi (2005) 

Berpikir deduktif ialah proses berpikir untuk mengambil kesimpulan berdasarkan 

data umum atau perkiraan-perkiraan umum untuk menjelaskan hal-hal khusus. 

Yore L.D (1993) mengemukakan pemikiran hipotesis deduktif melibatkan suatu 

hypothesis driven deductive inquiry yang didalamnya terdapat hubungan kausal 

tentatif antara variabel-variabel sebagai usaha dalam menguji hipotesis, 

Selanjutnya dikemukakan oleh Kaplan (1963) bahwa pemikiran hipotesis deduktif 

merupakan suatu metode yang membentuk seseorang yang menjadi ahli sains. 

Dari beberapa argumen tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran 

hipotesis deduktif adalah pola pemikiran yang berupa ide-ide dan disusun menjadi 

hipotesis kemudian hipotesis-hipotesis tersebut dibuktikan secara deduktif untuk 

menunjukan kebenaran dari suatu konsep. 

Lawson (1989) menjelaskan pola pemikiran hipotesis deduktif adalah 

if....and.....then....therefore. Jika dikaitkan dengan pengetahuan prosedural, pola 

pemikiran hipotesis deduktif ini dapat disamakan dengan urutan aksi pola 

jika......maka....., kedua pola tersebut melibatkan aksi-aksi, baik aksi mental, aksi 

fisik, atau kedua duanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

seseorang harus melaksanakan satu seri langkah-langkah dengan urutan yang 

benar. Lawson (1993) menjelaskan langkah-langkah model siklus belajar hipotesis 

deduktif dijelaskan sebagai berikut ini. 

Pertama adalah mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan permasalahan 

yang ditemukan pada pengamatan/penyelidikan awal, memberikan pertanyaan 

atas permasalahan tersebut. Merumuskan hipotesis berdasarkan data dari 

pengamatan awal. Setelah hipotesis dirumuskan, kemudian meramalkan data yang 
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mungkin terjadi secara teoretis dengan mengasumsikan hipotesis benar atau salah. 

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, kemudian memutuskan metode 

eksperimen dan metoda pengumpulan data yang cocok dengan permasalahan. 

Setelah diputuskan metode eksperimen, kemudian melakukan observasi dan 

pengukuran untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari hasil observasi 

dibandingkan dengan data yang diramalkan dengan asumsi hipotesis benar atau 

salah.  Dari hasil perbandingan tersebut, kemudian mengambil keputusan 

menerima atau menolak hipotesis dan kemudian memperbaiki hipotesis. 

Dalam pemikiran hipotesis deduktif, secara eksplisit dikembangkan strategi 

kognitif hipotesis deduktif. Strategi hipotesis deduktif ini merupakan 

perkembangan kognitif dimana kebermaknaan strategi kognitif khas bagi setiap 

orang. Strategi kognitif hipotesis deduktif dapat dikembangkan melalui proses 

pengorganisasian (organizing process). Pengorganisasian proses adalah cara 

seseorang mengubah pengetahuan lama dan memperoleh pengetahuan baru. 

Dahar (2011:173) mengemukakan langkah-langkah dalam menyusun dan 

mnggunakan siklus belajar tipe hipotesis deduktif seperti berikut ini: 

a. Guru menentukan beberapa konsep untuk diajukan. 

b. Guru menentukan beberapa fenomena yang melibatkan pola yang mendasari 

konsep itu. 

c. Fase eksplorasi: para siswa menyelidiki suatu fenomena yang menimbulkan 

pertanyaan sebab atau guru mengajukan pertanyaan sebab. 

d. Dalam diskusi kelas hipotesis diajukan dan para siswa diminta bekerja dalam 

kelompok untuk menurunkan implikasi dan merencanakan eksperimen atau 

langkah ini juga dapat dilakukan dalam diskusi kelas. 

e. Para siswa melakukan eksperimen. 

f. Fase pengenalan istilah: data dibandingkan, dianalisis, istilah-istilah diajukan 

dan kesimpulan-kesimpulan diambil. 

g. Fase aplikasi konse: tambahan fenomena didiskusikan atau diselidiki yang 

menyangkut konsep-konsep yang sama. 

Wena (2011: 171) menguraikan beberapa kelebihan dan kelemahan learning 

cycle 5e tipe hipotesis deduktif sebagai berikut: 
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Penerapan model learning cycle memberi keuntungan yaitu meningkatkan 

motivasi belajar karena pebelajar (siswa) dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran, membantu mengembangkan sikap ilmiah pebelajar, pembelajaran 

menjadi lebih bermakna.  

Adapun kekurangan penerapan model learning cycle yang harus selalu 

diantisipasi adalah efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai 

materi dan langkah-langkah pembelajaran, menuntut kesungguhan dan kreativitas 

guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, memerlukan 

pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi, memerlukan waktu dan 

tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan 

pembelajaran.  

2.1.2.1 Sintak Learning Cycle 5e Tipe Hipotesis Deduktif dalam Mata Pelajaran 

IPA 

Sintak pembelajaran learning cycle 5E tipe hipotesis deduktif yang akan 

dipakai pada penelitian ini dengan mata pelajaran IPA mengacu pada teori 

Lawson (1988) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5 

Sintak Learning Cycle 5e Tipe Hipotesis Deduktif dalam Mata Pelajaran IPA 

 

Sintak Langkah-langkah pembelajaran 

1. Fase pembangkit minat 

(engangement) 

1. Mengidentifikasi konsep atau 

konsep-konsep yang akan diajukan. 

2. Guru mengidentifikasikan gejala-

gejala yang melibatkan pola atau 

yang gejala-gejala itu mendasari 

konsep. 

2. Fase eksplorasi (exploration) 1. siswa menemukan gejala-gejala 

yang menimbulkan pertanyaan 

penyebab, atau guru yang 

mengajukan pertanyaan sepintas 

(menyusun, membuktikan 

hipotesis). 

2. Dalam kelas diskusi, hipotesis 

diajukan, dan siswa lain 

mendiskusikan dalam kelompoknya 

untuk menyimpulkan maksud dan 

desain eksperimen atau langkah 

yang telah dikerjakan dalam kelas 

diskusi. 

3. Siswa melaksanakan eksperimen 

atau studi literatur  

4. Menyampaikan hasil eksplorasi, 

apakah hipotesis diterima. 

3. Fase Penjelasan (Explanation) 1. Siswa menjelaskan suatu konsep 

dengan kalimat atau pemikiran 

sendiri, meminta bukti dan 

klarifikasi atas penjelasan siswa, 

dan saling mendengar secara kritis 

penjelasan antar siswa atau guru. 

4. Fase pengenalan istilah 

(extention/elaboration) 

1. data dibandingkan dan dianalisis, 

istilah-istilah dikenalkan, dan 

kesimpulan disusun. 

5. Fase aplikasi konsep (evaluation) 1. gejala tambahan yag melibatkan 

konsep-konsep sama didiskusikan 

atau dicari. 

 

 

 



22 
 

 

 

2.1.2.2 Persamaan dan Perbedaan Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif dan 

Learning Cycle 5E tipe Hipotesis Deduktif 

Dahar (2006:170) mengatakan “Perbedaan antara macam-macam tipe siklus 

belajar terletak pada derajat keterlibatan para siswa dalam mengumpulkan data 

apakah secara deskriptif murni atau dimulai dengan menguji hipotesis secara 

terpimpin”.  

Persamaan tipe-tipe model pembelajaran ini memperhatikan tingkatan 

perkembangan intelektual siswa karena Learning cycle merupakan sebuah model 

pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam proses 

pembelajaran sains. 

Sehingga dapat disimpulkan persamaan antara pembelajaran learning cycle 

5E tipe empiris induktif dan pembelajaran 5E tipe hipotesis deduktif adalah sama-

sama memperhatikan tingkatan perkembangan intelektual siswa antara lain 

penalaran tingkat tinggi dan proses penemuan dalam pembelajaran. Sedangkan 

perbedaan antara model pembelajaran tersebut adalah cara siswa dalam 

mengumpulkan data-data dalam proses pembelajaran IPA. 

2.1.3 Hasil Belajar IPA 

Pada sub bab 2.1.3 ini akan dijabarkan kajian teori dari variabel Y dalam 

penelitian ini, yaitu hasil belajar IPA. Secara lebih rinci akan diuraikan definisi 

hasil belajar, ranah penilaian hasil belajar kognitif dan pembelajaran IPA di SD 

pada sub bab berikut ini. 

2.1.3.1 Definisi Hasil Belajar 

Pengertian belajar menurut beberapa ahli yang dikemukakan oleh Slameto 

(2003) dalam Hamdani (2011:20-21) Belajar merupakan proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Thursan Hakim (2000) dalam Hamdani (2011:20-21) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian 

manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain. Hal ini berarti 



23 
 

 

 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam 

bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan seseorang dalam 

berbagai bidang. Apabila tidak mendapatkan peningkatan kualitas dan kuantitas 

kemampuan orang tersebut belum mengalami proses belajar atau dengan kata lain, 

ia mengalami kegagalan didalam proses belajar. 

Sedangkan menurut Gagne dalam Dahar (2011:2) belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Adapun komponen-komponen dalam definisi belajar 

menurut Gagne (1984) dalam Dahar (2011:2-3) yaitu:  

1) Perubahan Perilaku Belajar  

Belajar menyangkut perubahan dalam suatu organisme. Hal ini berarti bahwa 

belajar membutuhkan waktu. Untuk mengukur belajar, kita membandingkan 

cara organisme itu berperilaku pada waktu 1 dengan cara organisme itu 

berperilaku pada waktu 2 dalam suasana yang serupa. Bila perilaku dalam 

suasana serupa itu berbeda untuk waktu itu, kita dapat berkesimpulan bahwa 

telah terjadi belajar. Selanjutnya, yang terjadi ialah perubahan perilaku dalam 

proses belajar. Perubahan dalam sifat-sifat fisik, misalnya tinggi dan berat, 

tidak termasuk belajar.  

2) Perilaku Terbuka 

Belajar yang kita simpulkan terjadi bila perilaku hewan-hewan, termasuk 

manusia berubah. Hal yang menjadi perhatian utama ialah perilaku verbal 

manusia sebab dari tindakan-tindakan menulis dan berbicara manusia, dapat 

kita tentukan apakah perubahan-perubahan dalam perilaku telah terjadi. 

Perubahan dari “ba-ba” menjadi “bapak”, dari menulis se ko lah menjadi 

menulis sekolah, dan dari menulis H2O menjadi menulis H2O, memungkinkan 

kita untuk menyimpulkan bahwa belajar telah terjadi. 

3) Belajar dan Pengalaman 

Istilah pengalaman membatasi macam-macam perubahan perilaku yang dapat 

dianggap mewakili belajar. Batasan ini penting dan sulit untuk didefinisikan. 

Biasanya batasan ini dilakukan dengan memperhatikan penyebab-penyebab 



24 
 

 

 

perubahan dalam perilaku yang tidak dapat dianggap sebagai hasil 

pengalaman. 

4) Belajar dan Kematangan 

Proses lain yang menghasilkan perubahan perilaku, yang tidak termasuk 

belajar ialah kematangan. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh 

kematangan terjadi bila perilaku itu disebabkan oleh perubahan-perubahan 

yang berlangsung dalam proses pertumbuhan dan pengembangan organisme-

organisme secara fisiologis. Berjalan dan berbicara berkembang dalam 

manusia pada umumnya lebih banyak disebabkan oleh kematangan ini 

daripada oleh belajar. Suatu tingkat kematangan tertentu merupakan prasyarat 

belajar berbicara, walaupun pengalaman dengan orang dewasa yang berbicara 

dibutuhkan untuk membantu kesiapan yang dibawa oleh kematangan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan 

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan, serta perubahan 

aspek-aspek lain, yang didapat dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat dan relatif menetap. 

Pengertian hasil belajar menurut Badudu dan Zain (2001:108) adalah hasil 

yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan, diusahakan dan 

sebagainya. Hasil ini dapat dinyatakan dengan kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

kuantitatif adalah hasil yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan hasil kualitatif 

adalah hasil yang dinyatakan dengan kata-kata, seperti baik, cukup, sedang, 

kurang, dan lain-lain. 

Menurut Depdiknas (2008:11) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Sedangkan hasil belajar menurut Bloom (1976) dalam Depdiknas (2008:2) 

mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Andersen (1981:) 

sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang 

tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan 

ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal 
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perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku 

seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ketiga ranah tersebut 

merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran secara maksimal dan memuaskan yang berupa kemampuan 

dinyatakan dengan angka atau kata-kata meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dalam penelitian ini alat penilaian yang digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa adalah ranah kognitif. 

2.1.3.2 Ranah Penilaian Hasil belajar Kognitif 

Gagne dalam Dahar (2011:118) mengemukakan lima macam hasil 

belajar, tiga diantaranya bersifat kognitif, satu bersifat afektif, dan satu lagi 

psikomotorik. Depdiknas (2008:1) mengemukakan kemampuan berpikir 

merupakan ranah kognitif yang meliputi kemampuan menghapal, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Kemampuan 

psikomotor, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan gerak, menggunakan otot 

seperti lari, melompat, menari, melukis, berbicara, membongkar dan memasang 

peralatan, dan sebagainya. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan 

sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, 

percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan 

mengendalikan diri. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan 

pembelajaran di sekolah, yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang 

tepat. 

Kemampuan yang termasuk ranah kognitif oleh Bloom dikategorikan ke 

dalam enam jenjang, yakni jenjang hapalan. Pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Rincian kemampuan masing-masing jenjang dinyatakan 

dalam indikator seperti pada Tabel 6  
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Tabel 6 Indikator Menurut Jenjang Kognitif 

No. Kemampuan Indikator 

1. Menghafal Kemampuan menarik kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang. Kategori 

ini mencakup dua macam proses kognitif: mengenali 

(recognizing) dan mengingat (recalling). 

2. Memahami Kemampuan mengkonstruk makna atau pengerutan 

berdasarkan pengetahan awalyang dimiliki, atau 

mengintregrasikan pengetahuan yang baru siswa. 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: 

menafsirkan (interpreting), memberikan contoh 

(exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), 

meringkas (summarizing), menarik inferensi 

(inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaining). 

3. Mengaplikasikan Kemampuan mengunakan suatu prosedur guna 

menyelsaikan masalah atau mengerjakan tugas. 

Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: 

menjalankan (executing) dan mengimplementasikan 

(implementing). 

4. Menganalisis Kemampuan menguraikan suatu permasalahan atau 

obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan 

bagaimana saling keterkaitan antar unsur-

unsurtersebut. Ada tiga macam proses kognitif yang 

tercakup dalam menganalisis: menguraikan 

(differentiating), mengorganisir (organizing), dan 

menemukan pesan tersirat (attributting). 

5. Mengevaluasi Kemampuan membuat suatu pertimbangan 

berdasarkan riteria dan standar yang ada. Ada dua 

macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori 

ini : memeriksa (checking) dan mengkritik 

(critiquing). 

6. Membuat Kemampuan menggabungkan beberapa unsur 

menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada tiga macam 

proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini 

yaitu : membuat (generating), merencanakan 

(planning), dan memproduksi (producing). 

Disarikan dari Anderson, et al (2001) dalam Rustaman (2005:155) 

 

Ada beberapa prosedur pengukuran hasil belajar, pengukuran secara 

tertulis, secara lisan dan melalui observasi. Rustaman (2005:150) 

mengemukakan dalam pembelajaran biologi prosedur yang banyak digunakan 

adalah prosedur tertulis dan prosedur observasi. Prosedur tertulis dipakai untuk 
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mengukur hasil belajar yang sifatnya kognitif dan afektif, sedangkan prosedur 

observasi digunakan untuk mengukur hasil belajar yang sifatnya psikomotor.   

2.1.3.3 Pembelajaran IPA di SD 

Badudu, J.S (1985:-) berpendapat berdasar pada asal katanya, pembelajaran 

berasal dari kata “ajar” yang mendapat awalan “ber” sehingga mejadi kata 

pembelajaran. Selanjutnya menurut Haryanto (2003:-) mengatakan bahwa 

pembelajaran berasal dari bahasa Inggris, yaitu Instruction yang diterjemahkan 

menjadi “pembelajaran atau pengajaran” dan “bahan instruksi”. Mengacu pada 

konsep tersebut, istilah “sistem instruksional” digunakan untuk menunjuk suatu 

“proses belajar mengajar” atau proses pengajaran atau lebih tepat lagi proses 

pembelajaran. 

Menurut Hamalik (1999:-) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Berbeda dengan Hamalik, Sagala (2006:-), ”pembelajaran ialah 

membelajarkan siswa dengan menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Sedangkan Riyanto (2002:-) 

berpendapat bahwa pembelajaran adalah “suatu proses eksperimantasi.” Selalu 

harus ada yang dipelajari dan karena adanya pengalaman-pengalaman baru. 

Beberapa pendapat tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang 

pembelajaran itu sendiri. Hamalik (1999:-) memandang pembelajaran sebagai 

kombinasi atau gabungan dari berbagai unsur yang terlibat dalam proses 

pembelajaran. Sagala (2006) memandang pembelajaran sebagai sebagai 

pendekatan atau strategi dalam membelajarkan siswa; sedangkan Riyanto (2002) 

hampir sepikiran dengan Sagala yang memandang bahwa pembelajaran sebagai 

proses melatih. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan pemahaman secara 

konseptual dalam memandang pembelajaran, ditemukan ada satu kesamaan bahwa 

semua yang dilakukan baik itu melakukan kombinasi unsur yang terlibat dalam 

proses pembelajaran, atau sebagai strategi dalam membelajarkan siswa, atau 

sebagai proses eksperimentasi, semua hal itu mengarah agar pada satu hal, yaitu 

bahwa semua itu dilakukan agar tujuan pembelajaran tercapai. 
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Berdasarkan berbagai pendapat yang berbeda tersebut, penelitian ini 

mengambil satu simpulan yang khusus digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran dimaksudkan sebagai proses eksperimentasi atau proses 

mengujicobakan sebuah rancangan pembelajaran; dimana di dalam 

pemberlakuannya diperlukan kombinasi dari berbagai komponen-komponen yang 

saling mendukung. Komponen-komponen yang saling mendukung, khusus dalam 

penelitian ini adalah guru dan rancangan pengajaran yang digunakan dalam 

mengajaran, agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Menurut Harre dalam Darmojo (1992:4) IPA adalah kumpulan teori yang 

telah diuji kebenarannya, yang menjelaskan tentang polapola keteraturan dari 

gejala alam yang diamati secara seksama. Mata pelajaran IPA merupakan hasil 

kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi 

tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian 

kegiatan ilmiah tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian kegiatan ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan pengujian 

gagasan-gagasan. Sains merupakan pembelajaran yang diprogramkan untuk 

menanamkan sikap ilmiah dan nilai ilmiah pada diri siswa serta rasa mencintai 

dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Rapi (2008) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik” menyebutkan bahwa pembelajaran siklus belajar hipotesis-deduktif 

dapat meningkatkan hasil belajar, sikap ilmiah dan keterampilan proses. 

Sedangkan hasil analisis respon siswa terhadap pembelajaran siklus belajar 

hipotesis-deduktif termasuk dalam kualifikasi positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo (2010) dengan judul penelitian 

“Penerapan Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) 5e tipe Empiris 

Induktif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata pelajaran Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi” dengan hasil penelitian, terdapat perbedaan rata-rata 

hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran TIK dengan menggunakan 

model learning cycle 5E tipe Empiris Induktif dengan siswa yang 
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pembelajarannya menggunakan model konvensional. Hal ini dilihat dari hasil 

rata-rata postes yang diperoleh kelompok eksperimen yaitu 14,87 dan kelompok 

kontrol yaitu 13,37. Selain itu diperkuat dengan uji parametrik terhadap data 

postes menggunakan uji t Independent Sample t test diperoleh nilai signifikansi 

(2-tailed) sebesar 0,022 berada pada daerah penolakkan, karena lebih kecil dari 

0,025.  Terjadi peningkatan hasil belajar pada siswa kelompok eksperimen yang 

mengikuti pembelajaran TIK dengan model pembelajaran learning cycle 5E tipe 

Empiris Induktif dibandingkan dengan siswa kelompok kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rata-

rata peningkatan prestasi belajar (gain) kelompok eksperimen yaitu 0,473 dan 

kelompok kontrol yaitu 0,299. Selain itu diperkuat dengan uji non parametrik 

terhadap gain menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,001 berada pada daerah penolakkan, karena lebih kecil dari 0,025.  

Untuk memperjelas data tersebut dapat ditunjukkan dalam Tabel 7 berikut 

ini: 

Tabel 7 

Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Perlakuan Penelitian Perlakuan 

yang 

meningkatkan 

hasil belajar 

Peneliti Learning 

Cycle 5E 

Konvensional Tipe 

Empiris 

Induktif 

Tipe 

Hipotesis 

Deduktif 

Ni Ketut 

Rapi 

(2008) 

√ √ - √ Learning Cycle 

5E tipe 

Hipotesis 

Deduktif  

Ari 

Wibowo 

(2010) 

√ √ √ - Learning Cycle 

5E tipe Empiris 

Induktif 

Penelitian 

ini  

√ - √ √ ? 

  

Berdasarkan Tabel 7 tersebut diketahui bahwa dari beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan terdahulu membuktikan bahwa model pembelajaran 

Learning Cycle 5E dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran dan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan tipe model Learning Cycle 5E itu 
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sendiri yaitu tipe empiris induktif dan tipe hipotesis deduktif juga sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda 

dari penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini ingin membandingkan model Learning Cycle 5E tipe Empiris 

Induktif dengan Learning Cycle 5E tipe Hipotesis Deduktif dengan judul 

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.” 

2.3 Kerangka Berpikir 

IPA merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan 

pengamatan dan klasifikasi data yang melibatkan analisis data terhadap gejala-

gejala alam oleh karena itu pembelajaran IPA seharusnya menyediakan ruang 

yang cukup untuk tumbuh berkembangnya sikap ilmiah, berlatih melakukan 

proses pemecahan masalah, dan penerapan IPA dalam kehidupan nyata.  

Pembelajaran IPA yang diharapakan 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 tepat untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam 

menyediakan ruang yang cukup untuk tumbuh berkembangnya sikap ilmiah, 

berlatih melakukan proses pemecahan masalah, dan penerapan IPA dalam 

kehidupan nyata serta melibatkan siswa dalam proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. Model ini terdiri dari tiga tipe, tipe diskriptif, 

tipe empiris induktif, dan tipe hipotesis deduktif. 

Pada penelitian ini menggunakan tipe Empiris Induktif dengan ciri-ciri guru 

menentukan konsep yang akan diajarkan. Kemudian siswa diberikan pertanyaan-

pertanyaan deskriptif atau sebab akibat. Siswa menjawaban pertanyaan deskriptif 

tersebut lalu membuktikan jawabannya melalui kajian pustaka atau studi literatur. 

Sedangkan Tipe Hipotesis deduktif, guru menentukan konsep untuk diajukan. 

Kemudian siswa diberikan pertanyaan yang menimbulkan munculnya hipotesis, 
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seperti “jika….maka…”. hipotesis tersebut dibuktikan dengan segera melalui 

eksperimen atau percobaan, bisa juga melalui kajian pustaka. 

Model pembelajaran Learning Cycle 5E dikatakan tepat untuk memenuhi 

kebutuhan siswa dikarenakan keunggulan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

Tipe empiris induktif bagi siswa, antara lain adalah pembelajaran berpusat pada 

siswa sehingga lebih terkondisi belajarnya, siswa bisa mengeksplorasi 

pengetahuan atau konsep-konsep yang mereka temukan selama melakukan 

praktikum atau studi literatur, siswa lebih berani mengemukakan pendapat, ide 

atau gagasan baik kesesama siswa maupun langsung ke gurunya, pemahaman 

konsep siswa akan lebih baik dengan cara melakukan percobaan, sehingga siswa 

bisa mengkonstruksi konsep sendiri, siswa mendapatkan pengalaman belajar, 

membiasakan siswa untuk bisa menuliskan data, membaca data, mengolah data 

dan melaporkannya. 

Sedangakan model pembelajaran Learning Cycle 5E Tipe hipotesis 

deduktif dalam pemikiran hipotesis deduktif, secara eksplisit dikembangkan 

strategi kognitif hipotesis deduktif. Strategi hipotesis deduktif ini merupakan 

perkembangan kognitif dimana kebermaknaan strategi kognitif khas bagi setiap 

orang. Strategi kognitif hipotesis deduktif dapat dikembangkan melalui proses 

pengorganisasian (organizing process). Pengorganisasian proses adalah cara 

seseorang mengubah pengetahuan lama dan memperoleh pengetahuan baru. Hal 

itulah yang membedakan model learning cycle 5E tipe empiris induktif dan 

learning cycle 5E tipe hipotesis deduktif berbeda dengan model pembelajaran 

yang lainnya. 

Dari banyak kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pembelajaran 

Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif dan tipe Hipotesis Deduktif, apabila 

semua itu terjadi maka seharusnya pembelajaran Learning Cycle 5E tipe Empiris 

Induktif dan tipe Hipotesis Deduktif memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasill belajar IPA di Sekolah Dasar. 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dijabarkan, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
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yang signifikan 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  


