
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Learning Cycle  

 

Learning Cycle adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada pembelajar 

atau anak didik (Hirawan, 2009).  Learning cycle merupakan rangkaian dari 

tahap-tahap kegiatan (phase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pem-

belajar dapat me-nguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pem-

belajaran dengan jalan berperan aktif.  Model learning cycle termasuk ke dalam 

pendekatan  kontruktivisme karena siswa sendiri yang mengkonstruksi pe-

mahamannya Fajaroh dan Dasna (Septiyani, 2012) 

 

Menurut Karplus dan Their (Fajaroh dan Dasna, 2007), learning cycle pada 

mulanya terdiri dari 3 phase (3 tahap) , yaitu  eksplorasi (exploration), penjelasan 

konsep (concept introduction), dan aplikasi konsep (concept application).  Pada 

tahap eksplorasi siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca inderanya 

semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui kegiatan-

kegiatan seperti praktikum, menganalisis artikel, mendiskusikan fenomena alam, 

mengamati fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-lain.  Dari kegiatan ini 

diharapkan timbul ketidakseimbangan dalam struktur mentalnya (cognitive 

disequilibrium) yang ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang 
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mengarah pada berkembangnya daya nalar tingkat tinggi (high level reasoning) 

yang diawali dengan kata-kata seperti mengapa dan bagaimana (Dasna, 2005).  

 

Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan indikator kesiapan siswa 

untuk menempuh tahap berikutnya, tahap pengenalan konsep (concept 

introduction).  Pada tahap ini diharapkan terjadi proses menuju kesetimbangan 

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

dipelajari melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar seperti me-

nelaah sumber pustaka dan berdiskusi.  Pada tahap ini siswa mengenal istilah-

istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari.   

 

Pada tahap terakhir, yakni aplikasi konsep (concept application), siswa diajak 

menerapkan pemahaman konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem 

solving (menyelesaikan problem-problem nyata yang berkaitan) atau melakukan 

percobaan lebih lanjut.  Penerapan konsep dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan motivasi belajar, karena siswa mengetahui penerapan nyata dari 

konsep yang mereka pelajari Karplus dan Their (Fajaroh dan Dasna, 2007) 

 

Tahapan dalam learning cycle 3 phase adalah sebagai berikut: 

1.   Exploration phase (Tahap eksplorasi) 

  

Pada tahap ini guru menyajikan fakta atau fenomena yang berkaitan dengan 

konsep yang akan diajarkan.  Siswa menyelidiki fenomena tersebut dengan 

bimbingan minimal sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atas 

masalah yang tidak dapat mereka pecahkan dengan pola penalaran yang biasa 

mereka lakukan.  Tahap ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk  meng-

gunakan pengetahuan awalnya dalam mengobservasi, memahami, serta meng-
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komunikasikannya pada orang lain berdasarkan konsep-konsep yang telah 

mereka ketahui.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melibatkan siswa se-

cara aktif dalam suatu aktivitas yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan 

motivasi belajar. Di samping itu kegiatan pada tahap ini memungkinkan siswa 

mengingat kembali konsep yang telah dimilikinya. 

 

1. Explanation phase (Tahap penjelasan konsep) 

 

Pada tahap ini siswa mengemukakan gagasan-gagasan kemudian didiskusikan 

dalam konteks apa yang telah diamati selama tahap eksplorasi. Guru mem-

berikan penguatan terhadap jawaban atau gagasan yang diungkapkan siswa.  

Selain itu, guru mengenalkan istilah-istilah, memberikan penjelasan, meng-

usulkan alternatif pemecahan, atau memperbaiki miskonsepsi siswa.  Siswa 

dengan bimbingan guru mengorganisasikan datanya untuk menemukan ke-

teraturan atau hubungan antar konsep. 

 

2. Elaboration phase (Tahap penerapan konsep) 

 

Tahap ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan konsep-

konsep yang telah diperoleh pada tahap-tahap sebelumnya untuk menyelesai-

kan persoalan dalam konteks yang berbeda.  Siswa menerapkan konsep yang 

telah mereka dapat pada situasi baru, baik untuk memahami sifat-sifat konsep 

lebih jauh (materi pengayaan) atau dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Guru membantu menginterpretasi dan menggeneralisasi hasil pengalaman 

siswa. Siswa memperoleh penguatan dan pengembangan struktur mental yang 

baru. 
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Learning cycle 3 phase saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan menjadi 

learning cycle 5 phase , learning cycle 6 phase , dan learning cycle 7 phase .  

Pada learning cycle5 phase, ditambahkan engagement phase (persiapan) sebelum 

exploration phase dan ditambahkan pula evaluation phase (evaluasi) pada bagian 

akhir siklus.  Sekarang ini learning cycle 5 phase dikenal dengan istilah LC 5E 

(Engagement, Exploration, Explaination, Elaboration, dan Evaluation), Lorsbach 

(Fajaroh dan Dasna, 2007). Pada learning cycle 6 phase ditambahkan phase echo 

sesudah phase explain, sehingga pembelajaran learning cycle 6 phase sering juga 

disebut dengan pembelajaran learning cycle 6E yang terdiri dari tahap-tahap 

sebagai berikut: 

 

Tahapan dalam learning cycle 6 phase adalah sebagai berikut: 

1. Fase Pendahuluan (Engagement)                                                             

Tahap engagement bertujuan mempersiapkan diri siswa agar terkondisi dalam  

menempuh phase 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 

siswa tentang topik yang akan diajarkan berusaha dibangkitkan.  Pada fase ini 

pula siswa diajak membuat prediksi-prediksi tentang fenomena yang akan di-

pelajari dan dibuktikan dalam tahap eksplorasi. 

 

2. Fase Eksplorasi (Exploration) 
 

 

Pada fase exploration, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji 
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prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-

kegiatan seperti praktikum dan telaah literatur. 

 

3. Fase Penjelasan (Explaination) 

 

Pada fase explaination, guru harus mendorong siswa untuk menjelaskan konsep 

dengan kalimat mereka sendiri, meminta bukti dan klarifikasi dari penjelasan 

mereka, dan mengarahkan kegiatan diskusi.  Pada tahap ini siswa menemukan 

istilah-istilah dari konsep yang dipelajari. 

 

4. Fase Penguatan Konsep (Echo) 

 

 

Pada fase echo, siswa memperkuat konsep yang telah diperoleh pada fase 

exploration.  Peran guru pada phase echo mengkonfirmasi penguasaan konsep 

oleh siswa dan memberikan tambahan dukungan atau informasi serta pengalaman 

tambahan jika diperlukan. 

 

5. Fase Penerapan Konsep (Extention) 

 

Pada fase extention, siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam situasi 

baru melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem solving. 

 

6. Fase Evaluasi (Evaluation) 

 

Pada tahap akhir, evaluation, dilakukan evaluasi terhadap efektifitas fase-fase 

sebelumnya dan juga evaluasi terhadap pengetahuan, pemahaman konsep, atau 

kompetensi siswa melalui problem solving dalam konteks baru yang kadang-

kadang mendorong siswa melakukan investigasi lebih lanjut. 
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Kimia yang merupakan komponen dari mata pelajaran IPA di SMA akan sangat 

sesuai bila dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran learning 

cycle, mengingat kimia merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

alam secara molekuler.  Siswa diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuan 

kognitif melalui indera untuk melihat gejala-gejala yang ada di sekitarnya dan   

kedudukan guru sebagai fasilitator yang mengelola berlangsungnya fase-fase     

tersebut mulai dari perencanaan (terutama perangkat pembelajaran), pelaksanaan 

(terutama pemberian pertanyaan-pertanyaan arahan dan proses pembimbingan) 

dan evaluasi berfungsi mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diperoleh.  

 

B.  Penguasaan Konsep 
 

 

Menurut Dahar (1998) konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas 

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan ber-

hubungan satu sama lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal 

konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara satu konsep 

dengan konsep lainnya.  Selanjutnya Syaiful (Ernawati, 2009) menyatakan bahwa 

konsep diperoleh dari fakta-fakta, peristiwa, pengalaman generalisasi dan berpikir 

abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan.  Konsep merupa-

kan abstraksi dan ciri-ciri dari sesuatu yang dapat mempermudah komunikasi 

untuk berpikir, dengan demikian tanpa adanya konsep belajar akan sangat 

terhambat.  Kemampuan abstrak itu disebut pemikiran konseptual.  Sebagian 

besar materi pembelajaran yang dipelajari di sekolah terdiri dari konsep-konsep.  
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Semakin banyak konsep yang dimiliki seseorang, semakin banyak alternatif yang 

dapat dipilih dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

 

Penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan yang didapat dari kegiatan be-

lajar yang merupakan kegiatan kompleks.  Setelah proses belajar dilakukan maka 

keberhasilan proses itu akan dapat dilihat dalam suatu tes penguasaan konsep.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gagne (Dimyati dan Mudjiono, 2002).  

Setelah belajar seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan 

nilai.  Hasil dari rangkaian kegiatan kompleks adalah kapabilitas. Timbul-

nya kapabilitas tersebut dari : (1)  Stimulasi yang berasal dari lingkungan. 

(2)  Proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. 

 

Penguasaan konsep dasar yang baik akan membantu dalam pembentukan konsep-

konsep yang lebih kompleks untuk menemukan suatu prinsip.  Dengan memiliki 

penguasaan konsep, seseorang akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu 

pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi suatu buah pemikiran 

dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu.  Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Sagala (2007). 

Penguasaan konsep adalah buah pemikiran seseorang atau sekelompok 

orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk 

pengetahuan yang meliputi prinsip hukum dari suatu teori, konsep tersebut 

diperoleh dari fakta, peristiwa, dan pengalaman melalui generalisasi dan 

berfikir abstrak. 

 

Dengan adanya penguasaan konsep, siswa dapat memecahkan masalah dan me-

mudahkan siswa untuk dapat mempelajari konsep-konsep yang lain, sehingga 

hasil belajar dapat optimal. 
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C.  Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media berupa 

Lembar Kerja Siswa (LKS).  Media pembelajaran adalah alat bantu untuk me-

nyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pem-

belajaran.  Melalui penggunaan media pembelajaran akan memudahkan bagi guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Sriyono (Sarinah, 2009) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan 

atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  Menurut Prianto dan Harnoko 

(Sarinah, 2009) manfaat dan tujuan LKS antara lain:  

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar. 

4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran. 

5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai 

melalui kegiatan belajar. 

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

 

Pada proses belajar mengajar, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk 

menuntun siswa mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok 

mata pelajaran yang telah atau sedang diajarkan.  LKS digunakan untuk mening-

katkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  
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D. Kerangka Berpikir 

 

Upaya memperbaiki mutu pendidikan diprioritaskan dengan memperbaiki proses 

pembelajaran.  Perbaikan proses pembelajaran tersebut salah satunya dengan me-

nerapkan model pengajaran  kuasi eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan penguasaan konsep termokimia oleh siswa melalui penerapan pem-

belajaran learning cycle 6 phase dengan penguasaan konsep termokimia oleh 

siswa melalui penerapan pembelajaran learning cycle 3 phase. Dalam penelitian 

ini variabel bebasnya  adalah model pembelajaran learning cycle 6 phase (X1) dan 

learning cycle 3 phase (X2), Sedangkan variabel terikatnya adalah penguasaan 

konsep termokimia  oleh siswa (Y).  learning cycle 6 phase dan learning cycle 3 

phase merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan pada pelajaran 

kimia, dan diharapkan mampu meningkatkan peran serta siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep kimia siswa yang 

dilihat dari hasil belajar siswa ranah kognitif (melalui pemberian pretest dan  

posttest).  Dilihat dari tahap-tahap pembelajaran pada learning cycle 6 phase dan 

learning cycle 3 phase, secara teoritis tahap-tahap pembelajaran pada learning 

cycle 6 phase lebih mendetail dibandingkan dengan  learning cycle 3 phase, 

sehingga diharapkan rata-rata penguasaan konsep termokimia oleh siswa yang 

diberi pembelajaran learning cycle 6 phase akan lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan learning cycle 3 phase. 

 

Berlandaskan keterangan tersebut maka kerangka berfikir dalam penelitian ini 

terangkum dalam gambar berikut. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

E. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa kelas XI IPA  semester ganjil MAN Krui Kabupaten Pesisir Barat 

tahun pelajaran 2012/2013 yang menjadi populasi penelitian mempunyai ke-

mampuan dasar yang sama dalam penguasaan konsep kimia. 

2. Tingkat kedalaman  dan keluasan materi yang dibelajarkan sama. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penguasaan konsep 

termokimia siswa kelas XI IPA semester ganjil MAN Krui Kabupaten Pesisir 

Barat tahun pelajaran 2012/2013 diabaikan. 

 

 

 

Learning cycle 6 phase (X1) Learning cycle 3 phase (X2) 

1. Engagement phase 

(Persiapan) 

2. Exploration phase   

(Eksplorasi) 

3. Explaination phase 

(Penjelasan konsep) 

4. Echo phase  

(Penguatan Konsep) 

5. Extenxion phase 

(Penerapan konsep)        

Evaluation phase   

6. (Evaluasi) 

 

 

1. Exploration phase   

(Eksplorasi) 

2. Explaination phase 

(Penjelasan konsep) 

3. Elaboration phase 

(Penerapan Konsep)  

 

 

Penguasaan Konsep (Y) Penguasaan Konsep (Y) 

Perbandingan  
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F. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan rata-rata penguasaan konsep termokimia antara model 

learning cycle 6 phase dengan learning cycle 3 phase . 

2. Rata-rata penguasaan konsep termokimia dengan model learning cycle 6 

phase lebih tinggi daripada  learning cycle 3 phase. 

  

 

 


