
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Efektivitas Pembelajaran  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah 

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa 

hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini 

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang 

telah dicanangkan.  Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan 

instruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai. 

 

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Pembelajaran dikatakan 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa 

menunjukan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan 

pemahaman setelah pembelajaran. 

 

Kriteria keefektivan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada : 

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 dalam 

peningkatan hasil belajar. 

2. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran 

(gain yang signifikan). 

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk 
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belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa 

belajar dalam keadaan yang menyenangkan.   

 

Menurut Harry Firman (1987) keefektifan program pembelajaran ditandai dengan 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan. 

b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif 

sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.   

 

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang digambarkan diatas, 

keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi 

belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. 

Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti 

program pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  Aspek proses meliputi pengamatan terhadap keterampilan siswa, 

motivasi, respon, kerjasama, partisipasi aktif, tingkat kesulitan pada penggunaan 

media, waktu serta teknik pemecahan masalah yang ditempuh siswa dalam meng-

hadapi kesulitan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.  Aspek sarana 

penunjang meliputi tinjauan-tinjauan terhadap fasilitas fisik dan bahan serta sum-

ber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar seperti ruang kelas, 

laboratorium, media pembelajaran dan buku-buku teks. 

Efektifitas model pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. 
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B. Minat Belajar 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada peran seorang guru 

yang kompeten dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif.  Proses 

pembelajaran harus mampu merangsang peserta didik untuk menggali potensi diri 

yang sebenarnya sudah ada pada diri siswa itu sendiri.  Untuk itu guru dapat 

menggunakan salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat me-

ngembangkan keterampilan, yaitu model pembelajaran LC 5E.  Minat merupa- 

kan keinginan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi 

perasaan senang, perhatian, rasa ingin tahu, dan usaha yang dilakukan terhadap 

mata pelajaran kimia.  Tanpa adanya minat siswa, maka proses pembelajaran tidak 

akan berlangsung dengan baik, hal ini didukung oleh pendapat Slameto (2003: 

180), yang menyatakan bahwa 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.  Siswa yang memiliki minat 

terhadap suatu pelajaran, maka siswa tersebut cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelajaran tersebut. 

 

Gestalt dalam Slameto (2003: 10) yang menyatakan bahwa belajar akan lebih 

berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa.  Menurut 

Slameto (2003: 180) menyatakan bahwa 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya membantu siswa 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu.  Cara yang paling 

efektif untuk membangkitkan minat pada subjek yang menurut Slameto 

(2003: 180) adalah dengan menggunakan minat - minat siswa yang telah 

ada. 

 

 

Sardiman (2007: 95) menyatakan bahwa 

 Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk membangkitkan minat 

antara lain : 
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1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman lampau 

3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk teknik mengajar 

 

 

Pendapat Sardiman di atas didukung oleh Taner dan Tamer dalam Slameto (2003: 

181), menyatakan agar pengajar juga berusaha membentuk minat baru pada diri 

siswa dengan cara memberikan informasi hubungan antara suatu bahan pelajaran 

dan menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang. 

 

Roojakers dalam Slameto (2003: 182), menyatakan bahwa 

Minat siswa dapat ditingkatkan dengan cara menghubungkan bahan 

pengajaran dengan suatu berita sensasional yang sudah diketahui 

kebanyakan siswa. 

 

 

Minat siswa dapat diketahui dalam pembelajaran melalui beberapa indikator.   

 

Kerta (1996), menyatakan bahwa 

 

Indikator untuk mengetahui minat siswa dalam pembelajaran yaitu : 

perasaan senang, perhatian, rasa ingin tahu, dan usaha yang dilakukan oleh 

siswa. 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

hasil belajar yang sesuai dengan ranah kognitif yang berisi rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas yang meliputi perasaan senang, perhatian, rasa ingin tahu, 

dan usaha yang dilakukan siswa terhadap suatu pembelajaran. 

 

C. Learning Cycle 

Apa Siklus Belajar (Learning Cycle) itu? 

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LC adalah 

suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). LC 
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merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.  LC pada mulanya terdiri dari 

fase-fase eksplorasi (exploration), pengenalan konsep (concept introduction), dan 

aplikasi konsep (concept application).   

Fajaroh dan Dasna, 2007 mengemukakan bahwa : 

Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang terdiri dari fase-fase atau 

tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

dengan jalan berperan aktif. 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dahar, 1996: 164 bahwa : 

 

Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang mengacu pada 

teori belajar konstruktivisme.  Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu 

teori yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran siswa harus mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. 

 

Pada mulanya Learning Cycle terdiri dari tiga fase yang dikembangkan oleh 

Robert Karplus dalam Science Curiculum Improvement Study/SCIS (Wena, 2009: 

173). Ketiga tahapan tersebut meliputi tahap eksplorasi, pengenalan konsep dan 

penerapan konsep. Dalam perkembangannya, Learning Cycle semakin 

berkembang dan semakin dikhususkan oleh para ahli. Model Learning Cycle 3E 

(tiga tahap) yang semula dikembangkan menjadi 5E (lima tahap) oleh Rodger W 

Bybee. 

 

Perkembangannya adalah menambahkan fase engage di awal pembelajaran dan 

fase evaluate ditambahkan pada akhir pembelajaran. Sehingga lima fase model 

LC 5E terdiri dari engage, explore, explain, elaborate dan evaluate. Adapun 

penjelasan dari kelima fase sebagai berikut :  
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a. 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 mengajar. Fase 

ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan, memberikan gambaran 

tentang materi yang akan dipelajari, membaca, diskusi, atau aktivitas lain 

yang digunakan untuk membuka pengetahuan siswa. Fase ini juga digunakan 

untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pikiran siswa mengenai konsep 

yang akan dipelajari. 

b. 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 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 literature. 

c. Explain (menjelaskan) 

Fase yang di dalamnya berisi ajakan atau dorongan terhadap siswa untuk 

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

ketika fase eksplorasi dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, 

selanjutnya guru menjelaskan konsep dan definisi yang lebih formal untuk 

menghindari perbedaan konsep yang dipahami oleh siswa. 
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d. Elaborate (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 meliputi penyelidikan, pemecahan masalah, dan 

pembuatan keputusan. 

e. 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 beberapa pendapat tersebut, model LC 5E  adalah suatu model 

pembelajaran yang terdiri dari 5 fase yaitu engage, explore, explain, elaborate dan 

evaluate, dimana pada setiap fasenya terdapat kegiatan yang berbeda-beda yang 

akhirnya dapat menghasilkan tujuan pembelajaran yang diharapkan.  Kelima 

tahapan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk siklus seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Tahapan Model Pembelajaran LC 5E 
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Adapun sintak model LC 5E dapat dijabarkan dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Sintaks Model LC 5E 

Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Engage (Tahap 

Pembangkitan Minat) 

 

Membangkitkan minat 

dan keingintahuan 

(curiosity) siswa 

Mengembangkan 

minat/rasa ingin tahu 

terhadap topik bahasan 

Mengajukan pertanyaan 

tentang proses fakual 

dalam kehidupan sehari-

hari (yang berhubungan 

dengan topic bahasan) 

Memberikan respon 

terhadap pertanyaan guru 
 

Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan pengalaman 

siswa. Mendorong siswa 

untuk mengingat 

pengalaman sehari-harinya 

dan menunjukkan 

keterkaitannya dengan topik 

pembelajaran yang sedang 

dibahas  

Berusaha mengingat 

pengalaman sehari-hari dan 

menghubungkan dengan 

topik pembelajaran yang 

akan dibahas 

Explore (Tahap Eksplorasi) Membentuk kelompok, 

memberikan kesempatan 

untuk bekerja dalam 

kelompok secara mandiri. 

 

Berkelompok dan berusaha 

bekerja dalam kelompok 

Guru berperan sebagai 

fasilitator 

 

Membuat prediksi baru 

Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep dengan 

kalimat mereka sendiri 

Mencoba alternatif 

pemecahan dengan teman 

sekelompok, mencatat 

pengamatan, serta 

mengembangkan ide-ide 

baru 

Meminta bukti dan 

klarifikasi penjelasan siswa, 

mendengar secara kritis 

penejelasan antarsiswa 

Menunjukkan bukti dan 

member klarifikasi terhadap 

ide-ide baru 

Memberi definisi dan 

penjelasan dengan memakai 

penjelasan siswa terdahulu 

sebagai dasar diskusi 

Mencermati dan berusaha 

memahami penjelasan guru  

Explain (Tahap Penjelasan) 

 

Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep 

dengan kalimat mereka 

sendiri 

Mencoba memberikan 

penjelasan terhadap 

konsep yang ditemukan 

Meminta bukti dan 

klarifikasi penjelasan siswa 

Menggunakan pengamatan 

dan catatan dalam memberi 

penjelasan 
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Tahapan Kegiatan Guru 

 

Kegiatan Siswa 

 Mendengar secara kritis 

penjelasan antarsiswa atau 

guru 

Melakukan pembuktian 

terhadap konsep yang 

diajukan 

Memandu diskusi Mendiskusikan 

Elaborate (Tahap elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

Mengingatkan siswa pada 

penjelasan alternative  

dan mempertimbangkan 

data/bukti saat mereka 

mengekplorasi situasi 

baru 

Menerapkan konsep dan 

keterampilan dalam 

situasi baru dan 

menggunakan label dan 

definisi formal 

Mendorong dan 

memfasilitasi siswa 

mengaplikasi konsep / 

keterampilan dalam setting  

yang baru / lain 

Bertanya, mengusulkan 

pemecahan, membuat 

keputusan, melakuakn 

percobaan, dan 

pengamatan. 

Evaluate (Tahap Evaluasi) Mengamati pengetahuan 

atau pemahaman siswa 

dalam hal penerapan 

konsep baru 

Mengevaluasi belajarnya 

sendiri dengan 

mengajukan pertanyaan 

terbuka dan mencari 

jawaban yang 

menggunakan observasi, 

bukti, dan pnejlasan yang 

telah diperoleh 
 

Mendorong siswa 

melakukan evaluasi diri 
Mengambil keputusan 

lanjut atas situasi belajar 

yang dilakukannya. 
 

Mendorong siswa 

memahami kekurangan / 

kelebihannya dalam 

kegiatan pembelajaran 

Melihat dan menganalisis 

kekurangan / kelebihannya 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

(Wena, 2012: 173) 

 

D. Penguasaan Konsep 

Menurut Sagala (2003) definisi konsep adalah: 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinya-

takan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan yang meliputi 

prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, 

melalui generalisasi dan berpikir abstrak. 
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Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil ber-

pikir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, fakta yang menerangkan banyak 

pengalaman.  Pemahaman dan penguasaan konsep akan memberikan suatu apli-

kasi dari konsep tersebut, yaitu membebaskan suatu stimulus yang spesifik se-

hingga dapat digunakan dalam segala situasi dan stimulus yang mengandung kon-

sep tersebut.  Jika belajar tanpa konsep, proses belajar mengajar tidak akan ber-

hasil.  Hanya dengan bantuan konsep, proses belajar mengajar dapat ditingkatkan 

lebih maksimal. 

 

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa.  Suatu 

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau 

mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar,  Pendapat ini di-

dukung oleh Djamarah dan Aswan (2002) yang mengatakan bahwa belajar pada 

hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah ber-

akhirnya melakukan aktivitas belajar.  Proses belajar seseorang sangat dipenga-

ruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pembelajaran yang digunakan guru 

dalam kelas, dalam belajar juga dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilaku-

kan siswa sebagai usaha untuk meningkatkan penguasaan materi.  Penguasaan ter-

hadap suatu  konsep tidak mungkin baik jika siswa tidak meakukan belajar karena 

siswa tidak akan tahu banyak tentang materi pelajaran.  Sebagian besar materi 

pelajaran yang dipelajari di sekolah terdiri dari konsep-konsep.  Semakin banyak 

konsep yang dimiliki seseorang, semakin banyak alternatif yang dapat dipilih 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 
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Seseorang belajar konsep jika belajar mengenal dan membedakan sifat-sifat dari 

objek kemudian membuat pengelompokan terhadap objek tersebut.  Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Nasution dalam Yuliati (2006: 7) : 

Bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, 

golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep. 

 

Menurut Abdurahman (2003: 254) 

Konsep menunjukkan pada pemahaman dasar.  Siswa mengembangkan konsep 

ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda 

atau ketika mereka dapat mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda 

tertentu. 

 

 

 

E. Kaitan Model LC 5E dengan Penguasaan Konsep 

Penggunaan model LC 5E dapat menciptakan kesempatan untuk memberi 

pengalaman fisik, interaksi social, dan pengaturan diri. LC 5E  terdiri dari 5 tahap 

kegiatan, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Seperti yang 

diungkapkan oleh Syuaidi, 2000 bahwa : 

Model LC 5E dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa khususnya 

dalam pembelajaran sains.  Penelitian mengenai LC 5E mendukung 

efektivitas dalam mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis, serta 

memfasilitasi penguasaan yang lebih baik tentang konsep ilmiah, 

meningkatkan KPS dan menggali keterampilan penalaran lebih tinggi.  

 

Beberapa hasil studi yang telah mengembangkan dan menerapkan model ini 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menunjukkan bahwa model 

siklus belajar lebih efektif dan tepat dalam meningkatkan penguasaan konsep 

siswa. 
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F. Analisis Konsep 

Herron et al. (1977) dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada 

definisi tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya 

konsep disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) 

mendefinisikan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin 

tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu 

diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan 

konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 

 

Herron et al. (1977) mengemukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu 

prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-

urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini telah digunakan secara 

luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  Analisis konsep dilakukan 

melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, 

jenis konsep, atribut kritis, atribut variable, posisi konsep, contoh, dan non contoh. 
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