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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Belajar 

Pengertian belajar telah mengalami perkembangan, sejalan dengan 

perkembangan cara pandang dan pengalaman para ilmuan. Muhammad Ali dalam 

Hanafiah (2012: 5) menyatakan bahwa “pengertian belajar maupun yang 

dirumuskan para ahli antara yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan”. 

Perbedaan ini disebabkan karena latar belakang padangan maupun teori yang 

dipegang. Beberapa ahli mengemukakan beberapa teori tentang belajar 

diantaranya yaitu Jean Piaget dan Carl R. Rogers.  

Selama proses belajar seorang anak mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan kognitif. Hal itu didukung oleh pendapat Piaget dalam Sagala (2011: 

24) yang menyatakan bahwa ada dua proses yang terjadi dalam perkembangan 

dan pertumbuhan kognitif anak, yaitu: 

a. Assimilasion, dalam proses ini menyesuaikan atau mencocokan 

informasi yang baru itu dengan apa yang telah ia ketahui dengan 

mengubahnya bila perlu. 

b. Accomodation, yaitu anak menyusun dan membangun kembali atau 

mengubah apa yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi 

yang baru itu dapat disesuaikan dengan lebih baik. Piaget melihat 

perkembangan kognitif tersebut sebagai hasil perkembangan yang 

saling melengkapi antara asimilasi dan akomodasi dalam proses 

menyusun kembali dan mengubah apa yang telah diketahui. Asimilasi 

tetap dan menambah terhadap yang ada dan menghubungkannya 

dengan yang telah lalu.  

 

 

 

8 

Pengembangan LKS IPA..., Esty Nuriyatun Chasanah, FKIP, UMP, 2016



 

 

9 

Teori Piaget di atas menjelaskan bahwa anak menyusun dan membangun 

kembali atau mengubah apa yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi 

yang baru itu dapat disesuaikan dengan lebih baik. Hal itu sejalan dengan 

langkah-langkah  model pembelajaran Learning Cycle 7e. Model pembelajaran 

Learning Cycle 7e ini termasuk model pembelajaran konstruktivisme. Model 

pembelalajaran Learning Cycle 7e menekankan pada bagaimana siswa dapat 

membangun sendiri pengetahuannya dari berbagai pengetahuan yang 

didapatkannya dari praktik-praktik pembelajaran yang di perolehnya.  

Teori belajar diperkuat juga oleh pandangan Carl R. Rogers dalam Sagala 

(2011: 29), Rogers menjelaskan bahwa “beberapa alasan guru memperhatikan 

prinsip pendidikan dan pembelajaran adalah 

a. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan wajar untuk belajar, siswa 

tidak harus belajar tentanghal-hal yang tidak ada artiya. 

b. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. 

c. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan 

dan ide baru, sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 

d. Belajar yang bermakna bagi masyarakat modern berarti belajar tentang 

proses-proses belajar, keterbukaan belajar mengalami sesuatu, 

bekerjasama dengan melakukan pengubahan diri terus menerus. 

e. Belajar yang optimal akan terjadi, bila siswa berpartisipasi secara 

bertanggung jawab dalam proses belajar. 

f. Belajar mengalami (experiential learning) dapat terjadi, bila siswa 

mengevaluasi dirinya sendiri. 

g. Belajar mengalami menurut keterlibatan siswa secara penuh dan 

sungguh-sungguh.  

 

Carl R. Rogers menjelaskan bahwa dalam proses belajar siswa dapat terjadi 

secara optimal jika siswa mengalami langsung proses pembelajaran, selain itu 

belajar  bermakna bagi masyarakat modern berarti belajar tentang proses-proses 

pembelajaran dimana siswa mampu bekerjasama dengan dengan baik dalam 
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proses pembelajaran. Hal itu sesuai dengan pembelajaran Learning Cycle 7e 

dengan siswa mengalami langsung praktik-praktik pembelajaran sehingga dapat 

menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna. 

Proses belajar seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

kognitif. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif seseorang mengalami 

penyesuaian terhadap apa yang didapatkan dengan apa yang telah didapatkan 

sebelumnya dan menentukan apakah akan menerima pengetahuan baru atau akan 

menolaknya. Belajar merupakan proses pemerolehan pengetahuan yang 

menyebabkan perubahan perilaku pada individu. Proses belajar ada dua yaitu 

proses asimilasi dan akomodasi. Dari kedua proses tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses belajar terjadi pengumpulan kembali informasi 

yang telah didapatkannya sebelumnya daan dari informasi itulah maka ditambah 

dengan pengetahuan baru yang didapatnya. Selama proses belajar seorang anak 

akan mencapai tujuan belajarnya dengan maksimal jika belajar terjadi pada 

lingkungan yang sesuai. 

Berbagai tuntutan tujuan dan hasil belajar tersebut diperoleh melalui proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu pendekatan, strategi dan 

metode yang selaras dengan kebutuhan pencapaian tujuan dan potensi peserta 

belajar. Kuswana (2011: 23) menjelaskan salah satu ciri utama yang menjadi 

keberhasilan pembelajaran tampak dan tergambarkan pada seperangkat 

kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kebutuhan. Ketiga komponen 

tersebut sesungguhnya terbentuk oleh kebiasaan, penguatan yang menjadi watak 

yang bertumpu pada pola berpikir seseorang.  
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2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Proses pembelajaran di sekolah dasar guru seringkali menggunakan LKS 

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Pengertian LKS yang dikemukakan 

oleh Trianto (2012:222) adalah “panduan siswa yang digunakan untuk melakukan 

kegatan penyelidikan atau pemecahan masalah”. Hal itu diperkuat oleh 

Surachman yang dikutip oleh Sumarni (2004:15-16), “LKS merupakan jenis hand 

out yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara terarah”.  

LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan 

dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. LKS dapat 

berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun 

pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen 

atau demonstrasi. Pengaturan awal (advance organizer) dari pengetahuan dan 

pemahaman siswa diberdayakan melalui penyediaan media belajar pada setiap 

kegiatan eksperimen sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna, dan dapat 

terkesan dengan baik pada pemahaman siswa. Ditegaskan pula oleh Prastowo 

(2012: 204) LKS dapat diartikan sebagai materi ajar yang sudah dikemas 

sedemikaan rupa, sehingga siswa diharapkan mempelajari materi ajar tersebut 

secara mandiri. 

Istilah LKS dapat diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu. Menurut Suprijono (2010:46) LKS ialah pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembebalajaran di kelas 

Pengembangan LKS IPA..., Esty Nuriyatun Chasanah, FKIP, UMP, 2016



 

 

12 

maupun tutorial, dan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai hasil 

belajar. Melalui model pemelajaran guru dapat membantu siswa mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Selain itu 

juga LKS sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam 

merancang aktivitas belajar mengajar.   

Dapat dikatakan LKS dirancang untuk mewakili realitas yang 

sesungguhnya, walaupun LKS itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang 

sebenarnya. Atas dasar pengertian tesebut, maka model pelajaran dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang mendekripsikan dan melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman  belajar dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

perencanaan pengaajaran bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. LKS berbasis Learning Cycle 7e menciptakan suatu pembelajajaran 

yang bermakna   karena LKS berbasis Learning Cycle 7e disusun dengan 

mengutamakan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya tersusun petunjuk 

praktikum untuk mendorong siswa dapat dengan mandiri menemukan 

pengetahuan baru yang didapatkannya. LKS yang disusun dapat dirancang dan 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan 

dihadapi. LKS juga meupakan media pembelajaran, karena dapat digunakan 

secara bersamaan dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. LKS 

menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung pada kegiatan 

pembelajaran yang dirancang.  
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LKS sebagai sumber belajar tentu memiliki beberapa fungsi tertentu dalam 

proses pembelajaran. Fungsi LKS menurut Prastowo (2012:205-206), antara lain:  

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih 

mengaktifkan siswa.  

b. Sebagai bahan ajar yang memepermudah siswa untuk memahami materi 

yang diajarkan. 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.  

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 

Selain itu, sebagai sumber belajar LKS juga memiliki tujuan tertentu selama 

proses pembelajaran. Tujuan LKS dikemukakan juga oleh Pratowo (2012:206), 

antara lain: 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa terhadap 

materi yang diberikan.  

c. Melatih kemandirian siswa.  

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada siswa.  

Cara penyajian materi pelajaran dalam LKS meliputi penyampaian materi 

secara ringkas kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif misalnya latihan soal, 

diskusi dan percobaan sederhana. Selain itu penyusunan LKS yang tepat dapat 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses.  

Darmodjo dalam Pendidikan IPA II (1992: 41-46) menjelaskan keberadaan 

LKS memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar mengajar, 

sehingga penyusunan LKS harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu syarat 

didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik. 
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a. Syarat-syarat didaktik 

Penggunaan LKS bersifat univarsal dapat digunakan dengan baik untuk 

siswa yang lamban atau yang pandai. LKS lebih menekankan pada proses 

untuk menemukan konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi 

stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. LKS diharapkan 

mengutamakan pada pengembangan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral dan estetika. Pengalaman belajar yang dialami siswa 

ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa.  

b. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, dan susunan 

kalimat.  

c. Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar, 

dan penampilannya dalam LKS.  

Keberadaan LKS yang inovatif dan kreatif menjadi harapan semua siswa. 

Karena LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan. Maka perlu diperhatikan beberapa langkah-langkah dalam 

penyusunan LKS.  
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Diknas dalam Prastowo (2011: 212-215) menjelaskan langkah-langkah 

penyusunan LKS sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah Penyusunan LKS 

a. Melakukan Analisis Kurikulum 

Analisis kuikulum merupakan langkah awal dalam penyusunan LKS. 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang 

memerlukan bahan ajar LKS. Menentukan materi, dilakukan dengan cara melihat 

materi pokok, pengalaman belajar,serta materi yang akan diajarkan. Selanjutnya 

yaitu mengetahui kompetensi yang harus dimiliki siswa.  

 

 

Analisis Kurikulum 

Menyusun peta kebutuhan LKS 

Menentukan Judul-Judul LKS 

Merumuskan KD 

Menentukan Alat Penilaian 

Menyusun Materi 

Memperhatikan Struktur Bahan Ajar 

Menulis LKS 
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b. Menyusun Peta Kebutuhan LKS  

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang 

harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. Hal itu dilakukan untuk 

menentukan prioritas penulisan, langkah ini biasanya diawali dengan analisis 

kurikulum dan analisis sumber belajar.  

c. Menentukan Judul-Judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, materi-

materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu 

kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS apabila kompetensi tersebut 

tidak terlalu besar. Adapun besarnya kompetensi dasardapat dideteksi, antara lain 

dengan cara apabila diuraikan ke dalam materi pokok menjadi 4 materi pokok, 

maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai judul LKS. Namun, apabila 

kompetensi dasar itu dapat diuraikan menjadi lebih dari 4 materi pokok, maka 

harus dipikirkan kembaliapakah kompetensi dasar itu dapat dipecah. 

d. Penulisan LKS 

Penulisan LKS memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertama, merumuskan kompetensi dasar dapat dilakukan dengan cara 

menurunkan rumusannya langsung dari kurikulum yang berlaku. Contohnya, 

kompetensi dasar yang diturunkan dari KTSP 2006. 

Kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian kita lakukan terhadap proses 

kerja dan hasil kerja siswa. Karena pendekatan pembelajaran yang digunakan 

adalah kompetensi, maka alat penilaian yang cocok adalah menggunakan 
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Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dengan demikian, pendidik dapat melakukan 

penilaian melalui proses dan hasilnya.  

Ketiga, menyusun materi. Dalam penyususnan materi maka perlu 

diperhatikan hal yang berkaitan dengan isi atau materi LKS. Perlu diketahui 

bahwa materi LKS sangat tergantung pada kompetensi dasar yang akan 

dicapainya. Materi LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran 

umum atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari.  

Keempat, memperhatikan struktur LKS. Perlu dipahami bahwa LKS terdiri 

dari enam komponen yaitu, judul, petunjuk belajar (petunjuk siswa), komponen 

yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta 

penilaian.  

LKS sebagai sumber belajar tentulah harus memiliki beberapa aspek-aspek 

penilaian LKS yang akan dijadikan pedoman penilaian dan perbaikan LKS. 

Aspek-apek penilaian LKS yang diadaptasi dari Hermawan (2004: 17-18) 

meliputi: 

a. Aspek Pendekatan Tulisan 

1) Menekankan keterampilan proses 

2) Menghubungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan 

3) Mengajar siswa aktif dalam pembelajaran 

b. Aspek Kebenaran Konsep 

4) Kesesuaian konsep dengan konsep yang dikemukakan oleh ahli 

5) Kebenaran susunan materi tiap bab dan prasyarat yang digunakan 
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c. Aspek Kedalaman Konsep 

6) Muatan latar belakang sejarah penemuan konsep, hukum, atau fakta 

7) Kedalaman materi sesuai dengan kemampuan siswa berdasarkan 

kurikulum KTSP 

d. Aspek Keluasan Konsep 

8) Kesuaian konsep dengan materi pokok dalam Kurikulum 

9) Hubungan konsep dengan kehidupan sehari-hari 

10) Informasi yang dikemukakan mengikuti perkembangan zaman 

e. Aspek Kejelasan Kalimat 

11) Kalimat tidak menimbulkan makna ganda  

12) Kalimat yang digunakan mudah dipahami 

f. Aspek Kebahasaan 

13) Bahasa yang digunakan mengajak siswa interaktif 

14) Bahasa yang digunakan baku dan manarik 

g. Aspek Penilaian Hasil Belajar 

15) Mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan pskomotor 

16) Mengukur kemampuan siswa secara mendalam dan berdasarkan 

standar kompetensi yang ditentukan oleh Kurikulum  

h. Aspek Kegiatan Siswa 

17) Memberikan pengalaman langsung 

18) Mendorong siswa menyimpulkan konsep, hukum, dan fakta. 

19) Kesesuaian kegiatan siswa dengan materi pelajaran dalam kurikulum 
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i. Aspek Keterlaksanaan 

20) Materi pokok sesuai dengan alokasi waktu di sekolah 

21) Kegiatan siswa dapat dilaksanakan 

j. Aspek Penampilan Fisik 

22) Desain yang meliputi konsistensi, format, organisasi, dan daya tarik  

buku baik.  

23) Kejelasan tulisan dan gambar 

24) Penampilan fisik buku dapat mendorong minat baca siswa 

LKS selain memiliki aspek-aspek penilaian juga mamiliki beberapa unsur 

utama LKS. Enam unsur utama LKS sebagai bahan ajar yang dikemukakan oleh 

pratowo (2012: 208) yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau 

materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. 

Sedangkan jika dilihat dari formatnya, LKS memuat paling tidak delapan unsur, 

yaitu judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan 

atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, 

langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan.  

Perlu diadakan penilaian agar LKS yang tersusun dianggap berkompeten. 

Sedangkan penentuan LKS didasarkan pada asumsi standar ideal (kurva normal), 

yaitu membandingkan dengan skor ideal. Dengan demikian LKS merupakan suatu 

media yang berupa lembar kegiatan yang membuat petunjuk, materi ajar dalam 

melaksanakan proses pembelajaran IPA untuk menemukan suatu fakta, ataupun 

konsep. LKS mengubah pembelajaran dari teacher centered menjadi student 
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centered sehingga pembelajaran menjadi efektif dan konsep materi pun dapat 

tersampaikan. 

 

3. LKS Learning Cycle 7e 

Kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan masih banyak hanya 

terpusat pada guru saja (Teacher Centered). Hal itu berakibat pada proses 

pembelajaran yang menjadikan siswa pasif dalam pembelajaran. Sedangkan 

pembelajaran yang maksimal terjadi jika tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Siswa pasif dalam pembelajaran akan membuat siswa sulit untuk memahami 

materi ajar yang sedang dilakukan. Dengan demikian, maka tujuan pembelajaran 

akan sulit tercapai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran maka guru harus dapat 

menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan melibatkan seluruh siswa aktif 

dalam pembelajaran yang sedang berlangsung.  

Diperlukan model LKS yang dipandang mampu mengatasi kesulitan belajar 

siswa. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan kegiatan. Komaruddin dalam Sagala (2011:175) 

mengemukakan bahwa model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain; 

(2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses 

visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu sistem 

asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk 

menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa; (4) suatu desain 

yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang 

disederhanakan, (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; 
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dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukan sifat 

bentuk aslinya. Sedangkan dalam penelitian model pengembangan LKS yang 

digunakan adalah model Learning Cycle 7e.  

Learning Cycle dalam Ngalimun (2014: 145-146) adalah “suatu model yang 

berpusat pada pembelajaran (student center)”. Learning Cycle merupakan 

rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 

pembelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan jalan berperanan aktif. Learning Cycle menurut Renner 

dalam Ngalimun (2014:145-146) pada mulanya terdiri  dari fase-fase eksplorasi 

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

(concept application).  

Pada tahap eksplorasi, pembelajaran diberi kesempatan untuk 

memanfaatkan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan 

lingkungan melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum, mengalsis artikel, 

mendikusikan fenomena-fenomena alam, mengamati fenomena alam atau perilaku 

sosial dan lain-lain. dari hal ini diharapkan timbul ketidakseimbangan dalam 

strukstur mentalnya yang diawali dengan kata-kata seperti mengapa dan 

bagaimana. Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus merupakan 

indikator kesiapan siswa untuk menempuh fase berikutnya, fase pengenaan 

konsep. Pada fase ini diharapkan terjadi proses menuju kesetimbangan antara 

konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep yang baru yang 

telah dimiliki siswa melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar 

seperti menelaah sumber pustaka dan berdiskusi. Pada tahap ini siswa mengenal 
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istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari. 

Pada fase terakhir yakni, aplikasi konsep, siswa diajak menerapkan pemahaman 

konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem solving (menyelesaikan 

problem-problem nyata yang berkaitan) atau melakukan percobaan lebih lanjut.  

Dikemukakan oleh Renner dalam Ngalimun (2014: 147) bahwa Learning 

Cycle sesuai dengan teori belajar Piaget teori belajar yang berbasis 

konstruktivisme. Piaget menyatakan bahwa belajar merupakan pengembangan 

aspek kognitif yang meliputi: struktur, isi, dan fungsi. Struktur intelektual adalah 

organisasi-organisasi mental tingkat tinggi yang dimiliki individu untuk 

memecahkan masalah-masalah. Isi adalah perilaku khas individu dalam merespon 

masalah yang dihadapi. Sedangkan fungsi merupakan proses perkembangan 

intelektual yang mencakup adaptasi dan organisasi.  

Lingkungan belajar yang perlu diupayakan agar Learning Cycle 

berlangsung konstruktivistik menurut Ngalimum (2014: 152), antara lain: 

a. Tersedianya pengalaman belajar yang berkaitan dengan pengetahuan yang 

dimiliki siswa  

b. Tersedia berbagai alternatif pengalaman belajar jika memungkinkan 

c. Terjadinya transmisi sosial, yakni interaksi dan kerja sama individu 

dengan lingkungannya 

d. Tersedianya media pembelajaran.  

e. Kaitkan konsep yang dipelajari  dengan fenomena sedemikian rupa 

sehingga siswa terlibat secara emosional dan sosial yang menjadikan 

pembelajaran berlangsung menarik dan menyenangkan.  
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Lima tahap pembelajaran Learning Cycle menurut Lorsbach dalam Wena 

(2011:171-173) yang terdiri dari (a) pembangkitan minat (engagement), (b) 

eksplorasi (exploration), (c) penjelasan (explanation), (d) elaborasi (elaboration/ 

extention), dan (e) evaluasi (evaluation) 

a. Pembangkitan Minat 

Tahap pembangkitan minat merupakan tahap awal dari Learning Cycle. Pada 

tahap ini guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan 

keingintahuan siswa tentang topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan 

sehari-hari (yang berhubungan dengan topik bahasan). Dengan demikian 

siswa akan memberikan respons/jawaban, kemudian jawaban siswa tersebut 

dapat dijadikan pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal 

tentang pokok bahasan. Kemudian guru perlu melakukan identifikasi ada atau 

tidaknya kesalahan konsep pada manusia. Dalam hal ini guru harus 

membangun keterkaitan antara pengalaman keseharian siswa dengan topik 

pembelajaran yang akan dibahas. 

b. Eksplorasi (Exploration) 

Eksplorasi merupakan tahap kedua model Learning Cycle. Pada tahap 

eksplorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian 

diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok kecil tanpa 

pembelajaran langsung dari guru. Dalam kelompok ini siswa didorong untuk 

menguji hipotesis dan membuat hipotesis baru, mencoba alternatif 

pemecahannya dengan teman sekelompok, melakukan dan mencatat 
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pengamatan serta ide-ide atau pendapat yang berkembang dalam diskusi. 

Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Pada dasarnya 

tujuan tahap ini adalah mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa apakah 

sudah benar, masih salah, atau mungkin sebagian salah, sebagian benar.  

c. Penjelasan  

Penjelasan merupakan tahap ketiga Learning Cycle. Pada tahap penjelasan 

guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan 

kalimat sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan 

saling mendengar secara kritis penjelasan antar siswa atau guru. Dengan 

adanya diskusi tersebut, guru memberi definisi dan penjelasan tentang konsep 

yang dibahas, dengan memakai penjelasan siswa terdahulu sebagai bahan 

diskusi.  

d. Elaborasi  

Elaborasi merupakan tahap keempat Learning Cycle. Pada tahap elaborasi 

siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam 

situasi baru atau konteks yang berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat 

belajar secara bermakna, karena telah dapat menerapkan konsep yang baru 

dipelajarinya dalam situasi baru. Jika tahap ini dapat dirancang dengan baik 

oleh guru maka motivasi belajar siswa akan meningkat.  

e. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari Learning Cycle. Pada tahap evaluasi 

guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam 

menerapkan konsep baru. Siswa dapat melakukan evaluasi diri dengan 
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mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti, dan penjelaskan yang diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi 

ini dapat dijadikan guru sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan 

metode Learning Cycle yang sedang diterapkan, apakah sudah berjalan 

dengan baik, cukup baik, atau masih kurang.  

Eisenkraft (2003) mengembangkan siklus belajar menjadi 7 tahapan. 

Perubahan yang terjadi pada tahapan siklus belajar 5E menjadi 7E terjadi pada 

fase Engage menjadi 2 tahapan yaitu elicit dan engage, sedangkan pada tahapan 

elaborate dan evaluate menjadi 3 tahapan yaitu menjadi elaborate, evaluate dan 

extend. Perubahan tahapan siklus belajar dari 5E menjadi 7E ditunjukan pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Perubahan 5E menjadi 7E (Eisenkraft, 2003:57) 
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Kemudian Abruscato (1995) mengatakan bahwa“ Learning Cycle are 

models of how people encounter and acquire new knowledge”. Model Learning 

Cycle adalah model bagaimana orang menemukan dan memperoleh pengetahuan 

baru. Dengan model Learning Cycle, siswa dapat menemukan arahan yang 

terstruktur untuk memahami materi yang diberikan, sehingga proses pembelajaran 

bersifat student centered. Dalam proses pembelajaran terjadi penerimaan 

informasi dan kemudian diolah sehingga menghasilkan produk dalam bentuk 

keterampilan berpikir kritis.  

Learning Cycle 7e dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Learning Cycle 7e 

Lebih lanjut Eisenkraft (2003:57-59) memberikan penjelasan setiap fase 

diatas sebagai berikut: 

a. Elicit (mendatangkan pengetahuan awal siswa) 
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yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari 

pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran tentang jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Fase ini dimulai dengan 

pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan 

dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah yang diketahui siswa 

seperti kejadian sehari-hari yang secara umum memang terjadi. 

b. Engage (ide, rencana pembelajaran dan pengalaman) 

Fase dimana siswa dan guru akan saling memberikan informasi dan 

pengalaman tetang pertanyaan-pertanyaan awal tadi, memberitahukan 

siswa tentang ide dan rencana pembelajaran sekaligus memotivasi siswa 

agar lebih berminat untuk mempelajari konsep dan memperhatikan guru 

dalam mengajar. Fase ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, 

membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan 

siswa dan mengembangkan rasa keigintahuan siswa. 

c. Explore (menyelidiki) 

Fase yang membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan 

pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan 

dipelajari. Siswa dapat mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep 

dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. 

d. Explain (menjelaskan) 

Fase yang didalamnya berisi ajakan terhadap siswa untuk menjelaskan 

konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan ketika 

fase eksplorasi. Kemudian dari definisi dan konsep yang telah ada 
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didiskusikan sehingga pada akhirnya menuju konsep dan definisi yang 

lebih formal. 

e. Elaborate (menerapkan) 

Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menjelaskan definisi-defiisi, 

konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. 

f. Evaluate (Menilai) 

Fase evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pada fase ini 

dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal dan informal. Guru 

diharapkan secara terus menerus dapat mengobservasi dan memperhatikan 

siswa terhadap kemampuan dan keterampilannya untuk menilai tingkat 

pengetahuan dan atau kemampuannya, kemudian melihat perubahan 

pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya.  

g. Extend (memperluas) 

Fase yang bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan menjelaskan 

contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan ini dapat 

merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari 

dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. 

Implementasi Learning Cycle dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan 

kontruktivis (Brown & Abell, 2013: 58; Fajaroh dan Dasna,2007) yaitu : 

a. Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara 

bermakna dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari 

pengalaman siswa. 

b. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa. 

Informasi baru yang dimiliki pesera didik berasal dari interprestasi 

individu. 
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c. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang 

merupakan pemecahan masalah. 

d. Siswa dapat meningkatkan perbincangan ilmiah mereka, dan 

meningkatkan keterlibatan mereka dalam kelas sains. 

Proses pembelajaran bukan lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa, seperti dalam falsafah behaviorisme, tetapi merupakan proses pemerolehan 

konsep yang berorientasi pada keterlibatan siswa secara aktif dan langsung. 

Proses pembelajaran demikian akan lebih bermakna dan menjadikan skema dalam 

diri pelajar menjadi pengetauan fungsional yang setiap saat dapat diorganisasi 

oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Penerapan 

strategi pembelajaran Learning Cycle dilihat dari dimensi guru strategi ini 

memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas guru dalam merancangkan 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan ditinjau dari dimensi pembelajar, penerapan 

strategi ini memberi keuntungan sebagai berikut: 

a. meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran.  

b. Membantu mengembangkan sikap ilmiah pembelajar, 

pembelajaran menjadi lebih bermakna (Fajaroh dan Dasna, 2007:3) 

Model Learning Cycle memiliki beberapa kekurangan.Ada beberapa 

kekurangan penerapan strategi ini yang harus selalu diantisipasi diperkirakan oleh 

Fajaroh dan Dasna (2007) sebagai berikut: (1) efektifitas pembelajaran rendah jika 

guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran, (2) 

membutuhkan kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran, (3) memerlukan pengelolaan kelas yang lebih 
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terencana dan terorganisasi, (4) memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak 

dalam menyusun rencana dan melaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan tahapan dalam strategi pembelajaran bersiklus seperti yang 

telah dipaparkan, diharapkan siswa tidak hanya mendengar keterangan guru tetapi 

dapt berperan aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi pemahamannya 

terhadap konsep yang dipelajari. perbedaan mendasar antara model Learning 

Cycle dengan pembelajaran konvensional adalah guru lebih banyak bertanya 

daripada memberitahu. Hal itu ditunjukan dengan LKS yang tinggal pakai, tinggal 

beli, instan, serta tanpa upaya merencanakan, menyiapkan, serta menyusun 

sendiri.  Misalnya, pada waktu akan melakukan eksperimen terhadap suatu 

permasalahan, guru tidak memberi petunjuk langkah-langkah yang dilakukan 

siswa, tetapi guru mengajukan pertanyaan penuntun tentang apa yang akan 

dilakukan siswa, apa alasan siswa merencanakan atau memutuskan perlakuan 

demikian. Dengan demikian, kemampuan analisis, evaluatif, dan argumentatif 

siswa dapat berkembang dan meningkat secara signifikan.  

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. 

Cakupan yang terdapat dalam IPA meliputi alam semesta keseluruhan, benda-

benda yang ada dipermukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik 

yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati indera. Trianto (2011: 

141) mengatakan bahwa secara umum IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan 

berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan 

hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta 
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penemuan teori dan konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang 

dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya 

terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep, prinsip dan teori yang berlaku secara universal.  

IPA menurut Susanto (2013) adalah usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan. Dalam hal ini guru, khususnya yang mengajar IPA di sekolah dasar 

diharapkan mengetahui dan mengerti hakikat pembelajaran IPA, sehingga dalam 

pembelajaran IPA guru tidak kesulitan dalam mendesain dan melaksanakan 

pembelajaran. Siswa yang melakukan pembelajaran juga tidak mendapat kesulitan 

dalam memahami konsep sains.  

Pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam sebagai produk 

proses dan sikap. Dari ketiga komponen IPA ini, Sutrisno dalam Susanto (2013) 

menambahkan bahwa IPA juga sebagai prosedur dan IPA sebagai teknologi. Akan 

tetapi penambahan ini bersifat pengembangan dari ketiga komponen di atas, yaitu 

pengembangan prosedur dari proses, sedangkan teknologi dari aplikasi konsep 

dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk.  

Nilai-nilai IPA yang dikemukakan oleh Trianto (2011:141-142) antara lain: 

a. Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut 

langkah-langkah metode ilmiah. 
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b. Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 

c. Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pembelajaran sains maupun dalam kehidupan.  

Pembelajaran IPA secara umum sebagaimana tujuan pendidikan secara 

umum sebagaimana termaktub dalam taksonomi Bloom dalam Trianto (2011: 

142) bahwa: 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan (kognitif), yang merupakan 

tujuan utama dari pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dimaksud adalah 

pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar tentang fakta yang 

ada di alam untuk dapat memahami dan memperdalam lebih lanjut, dan 

melihat adanya keterangan serta keteraturannya. Di samping hal itu, 

pembelajaran sains diharapkan pula memberikan keterampilan 

(psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan, 

dan apresiasi. Di dalam mencari jawaban terhadap suatu permasalahan 

karena ciri-ciri tersebut yang membedakan dengan pembelajaran lainnya.  

 

Konsep pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih 

terpadu, karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, 

biologi, dan fisika. Tujuan IPA di sekolah dasar menurut Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP) dalan Susanto (2013 : 171) dimaksudkan untuk: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaban, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat.  

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 
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g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.  

 

Proses belajar mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan 

keterampilan proses, sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun 

konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat 

berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk 

pendidikan. Pendekatan keterampilan proses tersebut dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis Learning Cycle 7e hal itu dikarenakan 

LKS berbasis Learning Cycle 7e menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

konstruktivisme dimana siswa membangun pengetahuannya sendiri  melalui 

kegiatan praktik praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran.  

5. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan pada aspek pengetahuan. Prestasi 

belajar  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan  belajar, karena  belajar  

merupakan  suatu  proses,  sedangkan  prestasi  belajar adalah  hasil  dari  proses  

pembelajaran  tersebut.  Bagi  seorang  anak belajar  merupakan  suatu  kewajiban.  

Berhasil  atau  tidaknya  seorang anak  dalam  pendidikan  tergantung  pada  

proses  belajar  yang  dialami oleh anak tersebut. Arifin (2009: 12) 

mengemukakan kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. 

Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. 

Sedangkan menurut Harahap dalam Hamdani (2011: 137) menjelaskan bahwa 

“prestasi adalah hasil suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 
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individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama 

seseorang tidak melakukan kegiatan.  

Prestasi belajar  dapat diperoleh ketika seorang anak telah melakukan 

pekerjaan baik secara individual atau kelompok. Dengan demikian prestasi belajar 

diperoleh setelah seseorang telah melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Prestasi 

belajar yang diperoleh sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan selama dalam 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang baik diperoleh apabila siswa 

menemukan sendiri pengetahuannya. Maka dari itu LKS Learning Cycle 7e dapat 

meningkatkan prestasi belajar tersebut. Hal itu dikarenakan LKS Learning Cycle 

7e lebih ditekankan pada langkah-langkah praktikum dalam pembelajaran. Siswa 

mengalami langsung proses pembelajaran, sehingga siswa dapat membangun 

sendiri pengetahuan baru yang didapatkannya. Melalui kegiatan pembelajaran 

tersebut maka prestasi belajar siswa akan meningkat.  

Arifin mengemukakan berbagai fungsi prestasi belajar (2009: 12-13) antara 

lain: 

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai siswa. 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan ketuhan umum manusia. 

c) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar 

dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan siswa 

di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan pula 

dengan kebutuhan masyarakat. 

e) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) siswa. 

Dalam preoses pembelajaran, siswa menjadi fokus utama yang harus 
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diperhatikan, karena siswalah yang diharapkan dapat menyerap seluruh 

materi pembelajaran. 

Prestasi belajar siswa sangat penting diketahui oleh guru setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan proses pembejaran. Selain itu mengatahui prestasi belajar siswa 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran sangat penting untuk memperbaiki 

proses pembelajaran sebelumnya.  

6. Materi Energi Panas dan Bunyi Mata Pelajaran IPA 

Tabel 2.1  Materi Energi Panas dan Bunyi 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8. Memahami berbagai bentuk energi 

dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

8.1. Mendeskripsikan energi panas dan 

bunyi yang terdapat dilingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Bentuk 

energi, antara lain, berupa energi panas dan energi bunyi. Sumber energi panas 

adalah matahari, api, dan alat pemanas listrik. Bunyi dihasilkan oleh benda yang 

bergetar. Panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 6. Bunyi 

dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan oleh 

panas disebut energi panas. Dalam kehidupan sehari-hari sumber energi panas 

adalah matahari. Selain itu,  terdapat pula sumber energi panas dari gesekan 

benda. Beberapa contoh sumber energi panas yang terdapat disekitar kita adalah: 

sinar matahari, gesekan benda, dan api dari sisa pembekaran. Panas dapat 

dihantarkan dari suatu tempat ke tempat lain.  
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Panas dapat berpindah dengan 3 cara yaitu: 

1. Radiasi, yaitu perpindahan panas secara pancaran/ tidak diperlukan zat 

perantara. Besar kecilnya radiasi tergantung pada suhu benda dan jarak. Makin 

tinggi suhu benda maka semakin besar radiasi panas yang dikeluarkan, dan makin 

jauh jarak maka semakin kecil radiasinya. 

2. Konveksi, yaitu perpindahan panas melalui suatu zat yang disertai 

perpindahan partikel-partikel zat itu. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan 

udara. Pada peristiwa konveksi air / udara yang suhunya rendah mengalir ke air/ 

udara yang suhunya tinggi. Contoh konveksi adalah adalah terjadi angin darat dan 

angin laut. 

3. Konduksi, yaitu perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai 

perpindahan partikel partikel zat itu. Pada peristiwa konduksi, panas mengalir 

melalui suatu zat yang dilaluinya. Pada peristiwa konduksi, panas mengalir 

melalui molekul-molekul zat tanpa memindahkan atau menggerakan molekul zat 

itu. Benda mempunyai kemampuan merambatkan panas secara konduksi yang 

berbeda-beda. 

Kehidupan kita banyak sumber bunyi yang dapat kita temukan. Sumber 

bunyi yang paling mudah tentunya adalah alat musik. Gitar, piano, gendang, 

angklung, biola, suling, dan lainnya. Untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan, 

masing-masing alat musik tersebut memilki cara tersendiri. Gitar dan bas akan 

menghasilkan bunyi apabila dipetik. Biola menghasilkan bunyi dengan cara 

digesek. 
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 Manusia hanya dapat mendengarkan bunyi yang mempunyai getaran 

anatara 20 - 20.000 getaran per detik. Bunyi yang getarannay kurang dari 20 

getaran per detik disebut infrasonik. Bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 

getaran per detik disebut ultrasonik.  

Bunyi yang kita dengar dari sumber bunyi sebenarnya dapat didengar 

karena adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Pada saat angklung kita 

gerakkan maka akan diperoleh bunyi. Tetapi, jika angklung tersebut didiamkan 

maka angklung tidak dapat mengeluarkan bunyi. Pada saat kita berbicara, pita 

suara yang ada di dalam tenggorokan juga bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa 

benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat kita dengar dari 

sumber bunyi karena adanya rambatan. Rambatan tersebut terjadi karena adanya 

getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 

benda padat, cair, dan udara. 

B. Penelitian yang Relevan 

Berbagai jenis penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat 

digunakan sebagai rujukan adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Lika Mariya dan Agus Suyatna (2015) 

merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan judul “Lembar 

Kegiatan Siswa  Model  Learning Cycle 7e Materi Pemanasan Global Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa”. Penelitian ini 

membuktikan bahwa LKS berbasis Learning Cycle 7e dapat mendorong 

tumbuhnya keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil kajian menyimpulkan 

LKS untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi 
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pemanasan global memiliki sistematika  LKS Learning Cycle 7e dengan 

tahap-tahap Elicit (memunculkan pemahaman awal siswa),  Engagement 

(melibatkan), Exploration (menyelidiki), Explanation (menjelaskan), 

Elaboration (menguraikan), Evaluation (menilai), dan  Extend 

(memperluas). Dengan demikian siswa dapat menggunakan pengetahuan 

yang dimilikinya untuk membantu masyarakat dalam mengatasi 

permasalahan pemanasan global. 

b. Polyiem, Nuangchalern, dan Wongchantra (2011) dalam learning  

Achievement, Science Process Skills, and Moral Reasoning of Ninth Grade  

Student Learned by 7e Learning Cycle and Socio scientific Issue-based  

learning menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang diterapkan 

pembelajaran Learning Cycle 7e meningkat akan tetapi untuk keterampilan 

proses yang  mengggunakan Learning Cycle lebih kecil peningkatannya 

daripada yang menggunakan Socio scientific Issue-based learning. 

Berangkat dari penelitian tersebut maka peneliti akan mengembangkan 

bahan ajar berupa LKS IPA berbasis Learning Cycle 7e untuk siswa kelas IV 

sekolah dasar. LKS yang dibuat berpedoman pada tahap-tahap pembelajaran 

Learning Cycle yaitu tahap Elicit (memunculkan pemahaman awal siswa),  

Engagement (melibatkan), Exploration (menyelidiki), Explanation (menjelaskan), 

Elaboration (menguraikan), Evaluation (menilai), dan  Extend (memperluas). 

Dengan berpedoman pada tahapan tersebut maka dapat menumbuhkan 

pengalaman belajar dan siswa dapat menemukan konsep pembelajaran, kemudian 
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menyimpulkan kembali konsep pembelajaran secara mandiri. Hal demikian, akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar. 

 

C. Kerangka Berpikir  

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi 

kelulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses  pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah  hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (PP Nomor 19 Tahun 2005). Standar Proses meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan  proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran (Permendiknas RI 

Nomor 41 Tahun 2007)  untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Demikian pula dengan proses belajar IPA di sekolah dasar.  

Proses belajar mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan 

keterampilan proses, hingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun 

konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat 

berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk 

pendidikan. Karena mata pelajaran IPA membutuhkan pengalaman siswa terhadap 

teori-teori yang ada maka diperlukan gaya mengajar yang tidak hanya membuat 

siswa pada pola hafalan saja.  

Bersumber dari data tersebut peneliti menganalisis LKS yang sudah ada 

melalui hasil observasi dan wawancara terhadap guru di SD A, B, C, D, dan E 

diperoleh keterangan bahwa LKS selama ini hanya digunakan sebagai 
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pendamping buku paket, masih ada siswa yang tidak mengerjakan LKS jika 

diberikan sebagai tugas rumah, dan hanya berpusat pada kemampuan kognitifnya 

saja. Hal demikian akan membuat siswa pasif dalam pemelajaran dan 

menimbulkan prestasi belajar menjadi rendah. Sedangkan, syarat LKS menurut 

Hendro Darmodjo antara lain, memliki syarat didaktik, syarat konstruksi, dan 

syarat teknis. Syarat didaktik yaitu LKS harus menekankan pada proses untuk 

menemukan konsep, dan yang trepenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui 

berbagai media dan kegiatan siswa. Syarat konstruksi berhubungan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan 

dalam LKS. Sedangkan syarat teknis yaitu menekankan pada penyajian LKS, 

berupa tulisan, gambar, dan penampilan dalam LKS. Maka untuk mengatasi hal 

tersebut dikembangan LKS berbasis Learning Cycle 7e untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

Pengembangan LKS berbasis Learning Cycle 7e terdapat proses revisi oleh 

para pakar yang bertujuan untuk memvalidasikan atau menilai LKS yang 

dikembangkan oleh peneliti. LKS tersebut direvisi sampai dinyatakan valid atau 

layak sehingga dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Bagan kerangka 

berpikir Pengembangan LKS berbasis Learning Cycle 7e adalah sebagai berikut: 

Pembelajaran di sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran IPA sudah  

menggunakan berbagai bahan ajar seperti buku panduan dan LKS. Bahan ajar 

yang digunakan di sekolah dasar pada dasarnya memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Demikian juga LKS yang telah digunakan di sekolah dasar. LKS masih 

memiliki kekurangan yaitu hanya digunakan sebagai pendamping buku paket dan 
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hanya menekankan pada aspek kognitif saja sehingga kemampuan berpikir kritis 

siswa belum berkembang secara maksimal. Dengan adanya LKS berbasis 

Learning Cycle 7e maka diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IV sekolah dasar. Salah satu tugas guru sebagai pendidik adalah 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif dan memotivasi siswa 

untuk bersemangat dalam belajar. Oleh karena itu, guru selain mahir dalam 

memilih media pembelajaran juga harus dapat mengembangkan bahan ajar yang 

efektif yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga siswa akan lebih 

memahami materi pembelajaran. Tahap berpikir siswa sekolah dasar usia tujuh 

sampai dua belas tahun adalah tahap operasional kongkret, sehingga logika 

berpikir siswa merupakan manipulasi dari objek atau benda kongkret. 
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Gambar 2.4 Kerangka berpikir Pengembangan LKS Learning Cycle 7e 

Standar Proses Pendidikan 

Nasional 

Dan Mata Pelajaran IPA 

1. LKS yang digunakan masih belum 

menumbuhkan siswa berpikir kritis 

2. Masih hanya pada kemampuan 

kognitifnya saja 

3. LKS hanya sebagai pendamping 

buku cetak 

Hasil Analsis Peneliti 

Bersama Guru Terhadap LKS 

yang akan dikembangkan.  

Belum Layak 

Pengembangan LKS berbasis 

Learning Cycle 7e untuk siswa 

kelas IV sekolah dasar 

Digunakan dalam 

Pembelajaran 

Sudah Layak 

1. Pembelajaran menaarik dan 

meningkatkan prestasi hasil siswa 

2. Respon guru baik 

3. Respon siswa baik 

Revisi 
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Penelitian pengembangan LKS berbasis Learning Cycle 7e untuk 

meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar 

peneliti merumuskan kerangka berpikir proses pembelajaran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir Pembelajaran 

Bagan tersebut maka dapat dijelaskan dalam proses pembelajaran tidak 

terlepas dari empat komponen yaitu input, proses, output, dan outcomes. Input 

dalam proses pembelajaran meliputi guru sebagai pendidik, siswa, dan sarana 

prasarana. Ketiga komponen dalam input pembelajaran tersebut sangat 

berpengaruh terhadap proses, output, dan outcomes-nya. Jika pendidik dalam 

proses pembelajaran memiliki kemampuan profesionalisme guru yang kreatif dan 

efektif maka dapat mengembangkan proses pembelajaran. Hal itu juga dengan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran. Jika siwa aktif dalam pembelajaran, maka 

pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan maksimal dalam upaya 

mewujudkan tujuan pembelajaran. Demikian pula dengan sarana dan prasarana, 

Input 
Output Outcomes 

Proses 

1. Pembelajaran 

dengan 

menggunakan LKS 

berbasis Learning 

Cycle 7e  

2. Evaluasi 

pembelajaran 

menggunakan LKS 

berbasis Learning 

Cycle 7e  

 

1. Pendidik/ 

Pengajar 

2. Siswa  

3. Sarana 

dan 

Prasarana 

1. LKS berbasis 

Learning 

Cycle 7e 

dapat 

meningkatkan 

prestasi 

belajar siswa 

kelas IV 

sekolah dasar.   

1. Menciptakan 

manusia yang 

bermutu dan 

cerdas.  
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jika sarana dan prasarana mendukung maka proses pembelajaran juga akan 

berjalan maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Dalam proses pembelajaran maka akan digunakan LKS berbasis Learning 

Cycle 7e dengan berbagai tahap pembelajaran yang meliputi tahap Elicit 

(memunculkan pemahaman awal siswa),  Engagement (melibatkan), Exploration 

(menyelidiki), Explanation (menjelaskan), Elaboration (menguraikan), 

Evaluation (menilai), dan  Extend (memperluas). Dengan demikian, maka akan 

Dengan berpedoman pada tahapan tersebut maka dapat menumbuhkan 

pengalaman belajar dan siswa dapat menemukan konsep pembelajaran, kemudian 

menyimpulkan kembali konsep pembelajaran secara mandiri. Hal demikian, akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV sekolah dasar.  

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, diputuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi faktual penggunaan LKS IPA berbasis Learning Cycle 7e    

untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas IV di sekolah dasar. 

2. LKS IPA berbasis Learning Cycle 7e dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran IPA materi energi. 

3. Penilaian pakar terhadap pembelajaran IPA menggunakan LKS IPA berbasis 

Learning Cycle 7e untuk meningkatkan pretasi belajar pada siswa kelas IV di 

sekolah dasar baik. 

4. Respon guru dan respon siswa terhadap LKS berbasis Learning Cycle 7e 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV sekolah dasar baik. 

5. Penggunaan pengembangan LKS berbasis Learning Cycle 7e dasar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.  
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