
 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Teori Model Pembelajaran 

Joyce dan Weil (2011 ; 31) menggolongkan model-model pembelajaran ke dalam 

empat kelompok. Keempat Kelompok model pembelajaran tersebut adalah sebagai 

berikut : 

2.1.1 Kelompok model-model pengolahan informasi. 

Model-model pembelajaran dalam rumpun ini bertitik tolak dari prinsip-prinsip 

pengolahan informasi, yaitu yang merujuk pada cara-cara bagaimana manusia 

menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali masalah, 

menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Jenis 

model-model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun pengolahan informasi ini 

adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Model-model Pembelajaran Pengelolaan Informasi 

No Model Tokoh Misi/tujuan/manfaat 

1 Berpikir 

Induktif 

Hilda 

Taba 

Terutama ditujukan untuk pembentukan 

kemampuan berpikir induktif yang banyak 

diperlukan dalam kegiatan akademik meskipun 

diperlukan juga untuk kehidupan pada umumnya. 

2. Latihan 

penelitian 

Richard 

Suchman 

s.d.a 

3. Induktif 

Kata-gambar 

Emily 

Calhoun 

sda 

4. Pembentuk 

an konsep 

Jerome 

Bruner 

Dirancang terutama untuk pembentukan 

kemampuan berpikir induktif, tetapi juga untuk 

pengembangan konsep dan analisis 

(Dikutip dari  Bruce Joyce dan Marsha Weil, 2011; 31) 
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2.1.2 Kelompok model-model Personal  

Model-model pembelajaran yang termasuk rumpun ini menekankan pada 

pengembangan pribadi. Fokus pembelajaran ditekankan untuk membantu individu 

dalam mengembangkan hubungan produktif dengan lingkungannya dan untuk melihat 

dirinya sendiri dengan lebih baik, bertanggung jawab pada pendidiannya agar lebih 

kuat, lebih sensitive dan lebih kreatif. 

Jenis-jenis model pembelajaran pribadi seperti tercantum pada tabel berikut : 

Tabel-2.2 Model-Model Pembelajaran Personal  

Model Tokoh Misi/Tujuan 

Pengajaran 

Tanpa Arahan  

Carl 

Rogers 

Penekanan pada pembentukan kemampuan belajar 

sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan 

diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. 

Meningkatkan 

harga diri 

Abraham 

Maslow 

Bruce 

Joyce 

Membangun kepercayaan diri yang tinggi pada 

siswa. 

(Dikutip dari  Bruce Joyce dan Marha Weil, 2011; 35) 

 

 

2.1.3 Kelompok Model-model Pengajaran  Sosial 

Model-model ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. 

Model-model ini memfokuskan pada proses dimana realitas adalah negosiasi sosial. 

Model-model pembelajaran kelompok ini  memberikan prioritas pada peningkatan 

kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain untuk meningkatkan 

proses demokratis, dan untuk belajar dalam masyarakat secara produktif. Jenis-jenis 

model pembelajaran kelompok  Pengajaran Sosial adalah seperti dalam tabel berikut 

ini. :    
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Tabel 2.3 Model-model Pembelajaran Pengajaran Sosial 

Model Tokoh Misi/tujuan 

Kerja 

kelompok. 

(investigation 

group) 

Herbert Thelen 

John Dewey 

Mengembangkan keterampilan keterampilan 

untuk berperan da-lam kelompok yang mene-

kankan keterampilan komunikasi inter-

personal dan kete-rampilan inkuari ilmiah. 

Aspek-aspek pengem-bangan pribadi 

merupakan hal yang penting dari model ini. 

Bermain peran Fannie Shaftel Didisain untuk membantu siswa 

mengumpulkan dan mengolah informasi 

tentang masalah-masalah sosial melalui 

tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai 

yang menjadi sumber dari penye-lidikan itu 

Jurisprudential Donald  Oliver 

James P.Shaver 

 

 

 

Pengembangan keterampilan in-terpersonal 

dan kerja kelom-pok untuk mencapai, 

kesadar-an dan fleksibilitas pribadi 

Didisain utama untuk melatih kemampuan 

mengolah infor-masi dan menyelesaikan isu 

kemasya-rakatan dengan kerangka acuan atau 

cara ber-pikir Jurisprudensial  (ilmu ten-tang 

hukum-hukum manusia) 

(Dikutip dari  Bruce Joyce dan Marha Weil, 2011 ; 37) 

 

2.1.4 Kelompok Model-model Perilaku 

Semua model pembelajaran rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang 

mengacu pada teori perilaku, seperti teori belajar, teori belajar sosial, modifikasi 

perilaku, atau perilaku terapi. Model- model pembelajaran rumpun ini mementingkan 

penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku 

secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. 

Jenis model pembelajaran perilaku seperti pada tabel berikut ini.  

: 
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Tabel 2.4 Model-model Pembelajaran Kelompok  Perilaku 

Model Tokoh Misi atau tujuan 

Mastery Learning  

(Belajar Menguasai) 

Benjamin Bloom 

James Block 

Mengembangkan potensi siswa 

untuk belajar mandiri melalui 

media yang sesuai, dari 

keterampilan dasar hingga materi 

yang komplek. 

Instruksi Langsung Tom Good 

 

 

Memfasilitasi pembelajaran 

melalui aktifitas yang 

berhubungan dengan sasaran. 

Simulasi Carl & Mery 

Smith 

Pembelajaran yang dibangun dari 

gambaran tentang kondisi hidup 

nyata 

Pembelajaran Sosial Albert Bandura 

Carl Torensen 

 

(Dikutip dari  Bruce Joyce dan Marha Weil, 2011 ; 40) 

 

 

2.1.5 Teori Model Pembelajaran Learning Cycle –7E 
 
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang dapat di gunakan 

untuk mendesain pola–pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur 

tutorial, dan untuk    menentukan materi/perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku–buku, film, program   perangkat  komputer,  dan  kurikulum  (sebagai  

kursus  untuk  belajar). Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran 

yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai tujuan (Trianto, 2010 ; 52) 

Model learning cycle–7E adalah Model Pembelajaran yang Berorientasi pada 

Konstruktivisme, model pembelajaran yang terdiri 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  (Faizatul fajaroh, http:// lubisgrafura.wordpress.com/2007/09/20).    Model 
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Pembelajaran learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai 

dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan teori kontruktivistik pada dasarnya 

menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat 

keterlibatan proses belajar mengajar. Sehingga proses belajar mengajar lebih berpusat 

pada siswa   (student   centered)   dari   pada   teacher   centerred.   Dengan   kata   lain 

pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Learning Cycle berpusat pada siswa  

dan  guru  berperan  sebagai  fasilitator.   Menurut  Rusman (dalam Trianto, 2007 ; 22)  

ada  beberapa model  yang  dilandasi  konstruktivistik  yaitu  model  siklus  belajar  

(Learning Cycle), model pembelajaran generative, model pembelajaran interaktif, 

model CLIS   (Children   Learning   in   Science),   dan   model   strategi   pembelajaran 

kooperatif.  Model Learning Cycle pertama kali diperkenalkan oleh Robet Karplus 

dalam Science Curriculum Improvement Study/SCIS. Model learning cycle merupakan  

salah  satu  model  pembelajaran  dengan  pendekatan  kontruktivistik yang pada 

mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: exploration, invention, dan discovery. Tiga tahap 

tersebut saat ini dikembangkan menjadi lima tahap oleh Anthony W lorsbach, yaitu: 

engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Selanjutnya 

dikembangkan lagi menjadi tujuh tahap oleh Arthur Eisenkraft, yaitu : elicit, 

engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation dan extend. 

Model learning cycle–7E ini mempunyai salah satu tujuan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkostruksi pengetahuan dan pengalaman mereka 

sendiri dengan terlibat secara aktif mempelajari materi secara bermakna dengan 

bekerja dan berfikir baik secara individu maupun kelompok, sehingga  siswa  dapat  

menguasai  kompetensi–kompetensi  yang  harus  dicapai dalam pembelajaran melalui 

tahapan (fase) berikut  : 
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Fase 1 Elicit  

Pada tahap ini tujuan utama adalah untuk muncul pengalaman masa lalu tentang 

belajar dan menciptakan latar belakang yang kuat untuk tahapan lain. Dimulai dengan 

hanya melibatkan isu-isu baru dengan yang sudah lama dan terkenal dapat dianggap 

kurang dalam mendukung pemikiran kemampuan. Untuk itu, kita harus 

menghidupkan kembali informasi lama dan pengalaman belajar 

Fase 2 Engage  

 
Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dengan 

keingintahuan (curiocity) siswa tentang topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-

hari (yang sesuai dengan topik yang dibahas). Dengan demikian, siswa akan 

memberikan respon ∕ jawaban, kemudian jawaban siswa tersebut dijadikan pijak oleh 

guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang pokok bahasan yang akan 

dibahas. 

Fase 3 Exploration  

 
Pada fase ini, siswa diberi kegiatan yang dapat melibatkan keaktifan siswa untuk 

menguji prediksi dan hipotesis melalui alternatif yang diambil, mencatat hasil 

pengamatan dan mendiskusikan dengan siswa yang lain. Sehingga siswa memiliki 

kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok– kelompok kecil tanpa pengajaran 

langsung dari guru. Pada fase ini guru sebagai fasilitator. 

Fase 4 Explanation 
 

 
Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan dan 

mengembangkan konsep yang diperoleh siswa. Siswa dituntut untuk menjelaskan 

konsep yang sedang dipelajari dalam kalimat mereka sendiri. Pada fase ini siswa 
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menemukan istilah–istilah dari konsep yang dipelajari. 

Fase 5 Elaboration 
 

 
Kegiatan belajar ini mengarahkan siswa menerapkan konsep-konsep yang telah 

dipelajari, membuat hubungan antar konsep dan menerapkannya pada situasi 

yang baru melalui kegiatan–kegiatan praktikum lanjutan yang dapat memperkuat 

dan memperluas konsep yang telah dipelajari. 

 

Fase 6 Evaluation 
 

 
Siswa diberi pertanyaan untuk mendiagnosa pelaksanaan kegiatan belajar dan 

mengetahui pemahaman siswa mengenai konsep yang diperoleh. 

Fase 7: Extend  

Pada tahap extend, siswa mengembangkan hasil elaborate dan menyampaikannya 

kembali untuk melatih siswa bagaimana mentransfer pelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa berusaha meningkatkan pengetahuan baru secara tersusun yang 

lebih mendalam sehingga pemahaman siswa lebih luas dan kesulitan dalam 

konsep yang dipelajari mereka dapat dipahami. 

 

2.2 Landasan Teori Belajar dan Pembelajaran  

2.2.1 Teori Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang  kompleks yang terjadi pada semua orang berlangsung 

seumur hidup, yaitu belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja.  Oleh sebab itu 

belajar tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Diungkapkan oleh Miarso  (2011: 3)  

bahwa : 
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belajar akan diperkuat jika siswa ditugaskan untuk (1) menjelaskan sesuatu 

dengan bahasa sendiri, (2) memberikan contoh mengenai sesuatu, (3) mengenali 

sesuatu dalam berbagai keadaan dan kesempatan, (4) melihat hubungan antara 

sesuatu dengan fakta atau informasi lain, (5) memanfaatkan sesuatu dalam 

berbagai kesempatan, (6) memperkirakan konsekuensinya, dan (7) menyatakan 

hal yang bertentangan 

Salah satu model kognitif yang sangat berpengaruh adalah model dari Jerome Bruner 

yang dikenal dengan nama belajar penemuan discovery learning. Bruner menganggap 

bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh 

manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Bruner 

menyarankan agar siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi aktif dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan 

melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan 

konsep dan prinsip itu sendiri. Teori belajar Bruner dikenal dengan tiga tahapan 

belajarnya yaitu, enaktif, ikonik dan simbolik. Pada dasarnya setiap individu pada 

waktu mengalami atau mengenal peristiwa yang ada di dalam lingkungannya dapat 

menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa tersebut di dalam pikirannya, 

yaitu suatu model mental tentang peristiwa yang dialaminya. Brunner mengemukakan 

bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan 

dengan cara melihat lingkungan, yaitu enactive, iconic, dan symbolic. 

1. Tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk 

memahami lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya 

anak mengggunakan pengetahuan motorik. Misalnya melalui gigitan, sentuhan, 

pegangan, dan sebagainya. 
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2. Tahap ikonik, sesorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-

gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, 

anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi).  

3. Tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan 

abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya berbahasa dan logika. 

Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, 

logika, matematika, dan sebagainya. 

Dalam memandang proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan 

terhadap tingkah laku seseorang. Bruner menyebutkan bahwa proses belajar akan 

berjalan dengan baik dan kreatif  jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh 

yang ia temui dalam kehidupannya. Implementasi Teori Belajar Bruner tehadap 

penelitian ini bahwa belajar juga memerlukan contoh, pemahaman konsep, sehingga 

siswa merasakan banyak permasalahan hidup yang terkait degan system 

pertidaksamaan linier dua variabel. 

Kemudian teori pembelajaran Menurut Magnesen prosentase belajar bila dikaitkan 

dengan metode/cara belajar dapat terjadi dengan; membaca 10 % ; mendengar 20 % ;, 

melihat 30 % ; melihat dan mendengarkan 50 %; Mengatakan 70 %;Mengatakan 

sambil melakukan  90 %;  Pemberdayaan secara optimal dari seluruh indera siswa 

dalam proses belajar dapat menghasilkan kesuksesan bagi peserta didik tersebut. 

Melalui pengembangan model pembelajaran siklus belajar, belajar paling tinggi terjadi 

sebanyak 90 %. Dan pada kenyataannya peserta didik yang trelibat secara langsung 
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dengan suatu kegiatan belajar (learning by doing) akan lebih mudah mengerti dan 

memahami materi. 

Dari beberapa pandangan berbagai ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam proses pembelajaran,  siswa hendaknya diberikan stimulus agar lebih aktif, 

kreatif, terlebih dalam pembelajaran matematika karena dapat membantu 

mengembangkan potensi siswa. Tokoh yang termasuk dalam kelompok teori ini 

adalah teori perkembangan kognitif Piaget, teori pemahaman konsep Bruner, dan 

teori belajar bermakna Ausubel. 

2.2.1.1 Teori Jean Piaget 

Jean Piaget (dalam Karwono, 2010:81) adalah ahli psikologi yang pertama 

menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Menurut 

Piaget proses belajar sebenarnya terdiri atas tiga tahapan yaitu 1) Asimilasi : 

proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. 2) 

Akomodasi : proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. 3) 

Equilibrasi: penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 

Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang 

anak berbeda pada tahap satu dengan tahap lainnya yang secara umum semakin 

tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak 

cara berpikirnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap 

perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi, metode, media 

pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. 
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2.2.1.2 Teori Belajar Bermakna David P.Ausubel 

Menurut David P.Ausubel (dalam Suyono, 2012:100) siswa akan belajar dengan 

baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik 

dan tepat kepada siswa (advanced organizer), dengan demikian akan 

mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. 

Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh 

isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced organizer memberikan 

tiga manfaat yaitu: 1) Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang 

akan dipelajari, 2) berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang 

sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, 3) dapat membantu siswa untuk 

memahami bahan belajar secara lebih mudah.  

Berdasarkan teori belajar Ausubel, menjembatani siswa untuk menghubungkan 

kerangka konseptual suatu materi yang akan dipelajari sangat diperlukan konsep-

konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki dan berada di lingkungan sekitar dengan konsep yang 

akan dipelajari. Dengan menggunakan pembelajaran model learning cycle, siswa 

mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat memerlukan konsep 

awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya untuk menyelesaikan secara nyata 

dari permasalahan yang ada. 

2.2.1.3 Teori Penemuan Jerome Bruner 

Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh adalah model 

dari Jerome Bruner yang dikenal dengan belajar penemuan (Diskovery learning), 

Bruner (dalam Karwono, 2010:75) berpendapat bahwa pembelajaran dapat 
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dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu seorang anak sampai mencapai tahap 

perkembangan tertentu.  

Apabila bahan pembelajaran didesain secara baik, individu dapat belajar 

meskipun usahanya belum memadai.Bruner mengusulkan teori yang disebutnya 

free discovery learning, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, ide, definisi dan sebagainya 

melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi 

sumbernya. 

Keuntungan belajar menemukan : Menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga 

dapat memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya. Menimbulkan 

keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa 

untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. 

Teori Bruner ini menjelaskan bahwa siswa hendaknya belajar melalui partisipasi  

secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip dan melakukan eksperimen-

eksperimen yang dapat membantu siswa untuk menemukan jawabannya, hal ini 

dalam pembelajaran sesuai dengan menggunakan  model pembelajaran  learning 

cycle. 

2.2.1.4 Teori Belajar Robert Gagne 

Gagne (dalam Suyono, 2012:92), bahwa dalam pembelajaran terjadi proses 

penerimaan informasi, untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam 

bentuk hasil belajar. 
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Gagne berpendapat bahwa tahapan proses pembelajaran meliputi Sembilan 

peristiwa belajar, sebagai berikut : 

1. Memberikan perhatian (gain attention) 

2. Memberi tahu siswa tentang tujuan pembelajaran (informlearner of 

objectives), biarkan siswa mengetahui apa yang akan dipelajari. 

3. Dibangun atas pengetahuan yang telah lalu (recall priorknowledge), fase ini 

mengingat kembali informasi yang ada dalam memori. 

4. Menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan (present material) 

5. Memberikan panduan belajar (provide guided learning), bantulah siswa agar 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

6. Menampilkan kinerja (elicit performance), mintalah para siswa mengerjakan 

apa – apa yang baru dipelajari. 

7. Memberikan umpan balik (provide feedback), beritahu siswa kinerjanya 

masing – masing. 

8. Menilai kinerja (assess performance), nilailah siswa tentang pengetahuannya 

mengenai topik pembelajaran.  

9. Meningkatkan retensi/ingatan dan transfer pengetahuan (enhance retention 

and transfer),  bantulah siswa dalam mengingat – ingat dan menerapkan 

keterampilan baru itu. 

Berdasarkan uraian tersebut belajar dimulai dari hal yang paling sederhana 

dilanjutkan pada yang lebih komplek, asosiasi verbal, diskriminasi, dan belajar 



28 

 

 

konsep, sampai pada tipe belajar yang lebih tinggi (belajar aturan dan pemecahan 

masalah. 

 

2.2.2 Teori Pembelajaran  

Pengembang teori – teori pembelajaran Bruner (1964) membuat perbedaan antara 

pembedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. Teori belajar adalah 

deskriptif, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif. Teori belajar adalah 

mendeskripsikan adanya proses belajar, teori pembelajaran mempreskripsikan  

strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat mempermudah proses 

belajar. Perspektif lain, Simon (dalam Arikunto, 2006:67) mengemukakan 

perbedaan serupa dengan memaparkan persamaan karakteristik dari “a 

prescriptive science” dan membandingkan dengan karakteristik dari “a 

descriptive science”. Dalam kerangka ini nyata sekali bahwa teori pembelajaran 

termasuk teori preskriptif yang berpasangan dengan teori belajar yang termasuk 

teori deskriptif.  

Ilmu deskriptif dan ilmu preskriptif memiliki perbedaan peranan. Aspek penting 

yang membedakan adalah hanya ada satu jenis profesi dalam ilmu deskriptif, yaitu 

ilmuan. Sedangkan dalam ilmu preskriptif  terlibat tiga jenis profesi, yaitu (1) 

ilmuan; (2) teknolog dan (3) teknisi. Ilmuwan berurusan dengan pengembangan 

prinsip dan teori. Teknolog yang menggunakan prinsip dan teori untuk 

mengembangkan prosedur. Sedangkan teknisi yang menggunakan prosedur yang 

dikembangkan teknolog untuk menciptakan sesuatu (Reigeluth, Bunderson, dan 

Merril dalam Degeng, 2005: 11).  



29 

 

 

Pembelajaran adalah usaha – usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber – 

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Pembelajaran 

merupakan susunan dari informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar. 

Penggunaan lingkungan ini bukan hanya di mana pembelajaran berlangsung, 

melainkan juga metode, media, peralatan yang diperlukan untuk memberi 

informasi, dan membimbing siswa. Proses pembelajaran melibatkan juga 

pemilihan, penyusunan dan pengiriman informasi dalam suatu lingkungan yang 

sesuai dan cara siswa berinteraksi dengan lingkungan tersebut (Yudhi Munadi, 

2008:4). 

Pembelajaran sebagai proses pembelajaran dibangun oleh pendidik untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir untuk meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Pendidik dalam hal ini adalah sebagai fasilitator siswa untuk 

dapat belajar dengan mudah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 

Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.   

Miarso (2004:545) menyatakan bahwa : 

“Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali agar orang lain belajar, atau terjadi perubahan yang relatif menetap 

pada diri orang tersebut, yang dilakukan oleh seseorang atau tim yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi dalam merancang dan mengembangkan sumber 

belajar yang diperlukan” . 

Beberapa pendapat diatas memberikan pandangan bahwa pembelajaran adalah segala 

sesuatu dengan usaha sadar, mempunyai tujuan, cara untuk mengupayakan 

pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal. 

Oleh karenanya pembelajaran juga dapat dirancang dengan berbagai model, dan 



30 

 

 

pemanfaatan media sehingga pembelajaran menjadi efektif efisien dan memiliki daya 

tarik. 

Model siklus belajar  yang dikembangkan dalam mata pelajaran matematika khususnya 

pada materi pertidaksamaan linier dua variabel diharapkan agar siswa dapat melalui 

proses pembelajaran dengan optimal sehingga hasil belajar  (kompetensi) meningkat. 

Siswa dapat mencapai kompetensi dasar yang ada pada standar kompetensi, sehingga 

ketuntasan belajar dapat dikategorikan tuntas. 

Pembelajaran menurut Gagne (dalam Miarso 2004:245) adalah seperangkat    proses 

yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang 

berasal dari persitiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan (kondisi).  

Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna sebaiknya diorganisasikan dalam urutan 

persitiwa pembelajaran (metode atau perlakuan).  Selain itu, dalam usaha mengatur 

kondisi eksternal diperlukan berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca indra.  

Pembelajaran menurut  Gagne hendaknya mampu menimbulkan persitiwa belajar dan 

proses kognitif.  Peristiwa belajar (instructional events) adalah peristiwa dengan urutan 

sebagai berikut : menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap 

menerima pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa 

yang diharapkan dalam pembelajaran itu, mengingat kembali konsep/prinsip yang telah 

dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat, menyampaikan materi pembelajaran, 

memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar, membangkitkan timbulnya unjuk 

kerja peserta didik, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas, 

mengukur/evaluasi belajar, dan memperkuat referensi dan transfer belajar. 
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Menurut Reigeluth (dalam Pramono 2007:27), teori Gagne terdiri atas tiga komponen 

utama: a) metode seleksi materi yang menghasilkan identifikasi materi-materi yang 

bersifat pre-requisite (strategi mikro), b) metode mengurutkan materi pembelajaran 

sehingga materi yang bersifat prasyarat akan diajarkan terlebih dahulu (strategi mikro), 

dan c) suatu preskripsi yang berupa Sembilan peristiwa pembelajaran (nine events of 

instruction) untuk mengajarkan tiap tujuan pembelajaran (strategi mikro), termasuk 

preskripsi jenis media yang akan digunakan (suatu strategi penyampaian). Kemudian 

Reigeluth dalam Miarso dan Suyanto (2011: 1) juga mengemukakan pendapatnya 

Menurutnya, ada 3 variabel pembelajaran yaitu (1) kondisi pembelajaran, (2) metode 

pembelajaran, dan (3) hasil pembelajaran.  Suatu pembelajaran akan berjalan dengan 

baik jika guru mampu mengidentifikasi kondisi pembelajaran, menentukan metode 

pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran dengan tepat. 

Kemampuan guru mengidentifikasi kondisi pembelajaran bergantung pula dari 

kemampuan guru mengelompokkan kondisi pembelajaran.  Metode pembelajaran 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu (1) strategi pengelolaan kegiatan 

pembelajaran,  

(2) strategi pengorganisasian pelajaran, dan (3) strategi penyajian pembelajaran.  

Sedangkan hasil pembelajaran meliputi (1) efektivitas, (2) efisiensi, dan (3) daya tarik. 

Menurut teori elaborasi Reigeluth mengenai pembelajaran, yaitu tentang menselaraskan 

dan mengintegrasikan system teknologi yang mendukung paradigma pendidikan yang 

berpusat pada siswa. Teori elaborasi adalah teori mengenai desain pembelajaran dengan 

dasar argumen bahwa pelajaran harus diorganisasikan dari materi yang sederhana 

menuju pada harapan yang kompleks dengan mengembangkan pemahaman pada 

konteks yang lebih bermakna sehingga berkembang menjadi ide-ide yang terintegrasi.  
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Konsep ini memiliki tiga kata kunci yang fokus pada urutan elaborasi konsep, elaborasi 

teori, dan penyederhanaan kondisi.  Pembelajaran dimulai dari konsep sederhana dan 

pekerjaan yang mudah. Bagaimana mengajarkan secara menyeluruh dan mendalam, 

serta menerapkan prinsip agar menjadi lebih rinci. Prinsipnya harus menggunakan topik 

dengan pendekatan spiral. Sejumlah konsep dan tahapan belajar harus dibagi dalam 

“episode belajar”. Selanjutnya siswa memilih konsep, prinsip, atau versi pekerjaan yang 

dielaborasi atau dipelajari. Pendekatan elaborasi berkembang sejalan dengan 

tumbuhnya perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

berpusat pada siswa sebagai kebutuhan baru dalam menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran. Dari pikiran Reigeluth lahirlah desain yang bertujuan membantu 

penyeleksian dan pengurutan materi yang dapat meningkatkan pecapaian tujuan. Para 

pendukung teori ini juga menekankan pentingnya fungsi-fungsi motivator, analogi, 

ringkasan, dan sintesis yang membantu meningkatkan efektivitas belajar. Teori ini pun 

memberikan perhatian pada aspek kognitif yang kompleks dan pembelajaran 

psikomotor. Ide dasarnya adalah siswa perlu mengembangkan makna kontekstual 

dalam urutan pengetahuan dan keterampilan yang berasimilasi.  

2.3   Karakteristik Mata Pelajaran 

2.3.1  Tujuan Mata Pelajaran 

Dalam buku reposisi pendidikan kejuruan menjelang 2020, tujuan  mata pelajaran  

matematika disekolah telah difokuskan pada empat tujuan utama, yaitu : (1) Melatih 

cara berfikir dan bernalar, (2) mengembangkan kemampuan berfikir divergen, (3) 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi atau mengkomunikasikan gagasan, (4) 

Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan membuat dugaan. 
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2.3.2  Materi, metode dan media 

Materi pelajaran yang menjadi objek penelitian adalah program linier kls XI SMK 

kelompok Pariwisata kota Bandar Lampung. Metode pembelajaran yang digunakan 

adalah metode pembelajaran induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba dengan 

postulat sebagai berikut : (1) Kemampuan berfikir dapat diajarkan,(2) Berfikir 

merupakan suatu transaksi aktif antara siswa dengan data. Artinya, dalam setting kelas, 

bahan ajar merupakan sarana bagi siswa utuk mengembangkan operasi kognitif 

tertentu. Guru berfungsi membantu proses internalisasi dan konseptualisasi berdasarkan 

data,(3) Proses berfikir merupakan suatu urutan tahapan yag beraturan. Artinya, agar 

dapat menguasai keterampilan berfikir tertentu prasyarat tertentu harus dikuasai lebih 

dulu. Postulat Taba ini sesuai denga karakter matematika yang bersifat hirarki. Media 

pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan kelas.  

2.3.3  Strategi dan model 

Reigeluth (dalam Uno B, 2008:141) menyatakan klasifikasi variable strategi 

pembelajaran dalam tiga kelompok, yaitu : (1) strategi pengorganisasian 

(organizational strategy), (2) strategi penyampaian (delivery strategy), dan (3) strategi 

pengelolaan ( management strategy). Model pembelajaran yang dikembangkan adalah 

model pembelajaran siklus belajar 7E. Karena model ini terdiri dari tahap-tahap 

pembelajaran yang merupakan pengorganisasian pembelajaran dengan strategi 

pengelolaan dan penyampaian yang melibatkan keaktifan siswa dalam belajar. 
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2.3.4  Sistem evaluasi 

Sistem evaluasi kurikulum 2013 menggunakan asesmen autentik. Asesmen autentik 

adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa untuk 

ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam Newton Public School, asesmen 

autentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan 

pengalaman kehidupan nyata siswa. Wiggins mendefinisikan asesmen autentik sebgai 

upaya pemberian tugas kepada siswa yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang 

ditemukan dalam aktifitas pembelajaran, seperti : meneliti, menulis, merevisi dan 

membahas artikel, memberikan analisa verbal terhadap peristiwa, berkolaborasi antar 

sesama melalui debat dan sebagainya (Kementrian Pendidikan, 2013 : 229). 

Asesmen seperti ini mampu menggabarkan peningkatan hasil belajar siswa, baik dalam 

rangka mengamati, menalar, mencoba. Asesmen autentik dapat dibuat oleh guru 

sendiri, guru secara tim dan guru bersama siswa. Dalam asesmen autentik, pelibatan 

siswa sangat penting. Asumsinya siswa dapat melakukan aktifitas belajar dengan lebih 

baik  ketika mereka tahu bagaimana akan dinilai. 

Siswa diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam 

rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta 

mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. 

Asesmen autentik terdiri dari berbagai tehnik penilaian, yaitu : (1) pengukuran langsung 

keterampilan siswa yang berhubungan, (2) penilaian atas tugas yang memerlukan 

kinerja yang kompleks, (3) analisis proses yang digunakan untuk menimbulkan respon 

siswa atas perolehan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang ada. 
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Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan disebutkan 

bahwa penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada prinsip objektif, terpadu, 

ekonomis, akuntabel dan edukatif. 

Terkait dengan penilaian autentik, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai 

informasi yang memberikan gambaran sebenarnya tentang perkembangan belajar 

siswa. Sehingga penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran 

tetapi simultan dan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. 

Secara sederhana ada beberapa pengertian tentang penilaian autentik , yaitu :  

a. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari input, proses serta output pembelajaran. 

b. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar siswa untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan.  

c. Penilaian  autentik adalah penilaian yang dilakukan menggunakan beragam 

sumber, pada saat/setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, dan menjadi 

bagian tak terpisahkan dari pembelajaran. 

d. Penilaian autentik merupakan proses pengamatan, perekaman dan 

pendokumentasian karya siswa. 

e. Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru tentang 

perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

melalui berbagai tehnik penilaian.  
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2.4  Desain Pengembangan Model Pembelajaran Siklus Belajar 

2.4.1 Teori Pengembangan Model 

Arends (2008:259) menyatakan, model pembelajaran mengarah pada satu pendekatan 

pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintak, lingkungan dan system pengelolaannya. 

Ada enam model pembelajaran, yaitu :  (1) presentasi, (2 pembelajaran langsung, (3) 

Pembelajaran konsep, (4) Pembelajaran kooperatif, (5) Pembelajaran berdasarkan 

masalah ( 6) Diskusi kelas. 

Menurut Triato (2012;52), Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang dapat di gunakan untuk mendesain pola–pola mengajar secara tatap muka di 

dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk    menentukan materi/perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku–buku, film–film, tipe–tipe, program– 

program  perangkat  komputer,  dan  kurikulum  (sebagai  kursus  untuk  belajar). 

Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk mencapai berbagai tujuan. 

Model Learning Cycle–7E adalah model pembelajaran yang terdiri 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. Siklus belajar (Learning cycle)  merupakan model pembelajaran 

sains yang berbasis konstuktivistik. Model ini dikembangkan oleh J. Myron Atkin, 

Robert Karplus dan Kelompok SCIS (Science Curriculum Improvement Study), di 

Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat sejak tahun 1970-an (Trowbridge & 

Bybee, 1996). Hasil-hasil penelitian tentang penerapan learning cycle menunjukkan 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
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bahwa prestasi belajar siswa tentang sains menjadi lebih baik, konsep diingat lebih 

lama, meningkatnya sikap positif terhadap sains dan pembelajaran sains, meningkatnya 

kemampuan bernalar dan keterampilan proses menjadi lebih baik bila dibandingkan 

dengan pendekatan pembelajaran tradisional. Beberapa study di lakukan untuk 

membandingkan pendekatan Siklus Belajar dengan pendekatan tradisional. 

1.  Pavelich dan Abraham (1979) menyimpulkan bahwa pendekatan siklus belajar 

lebih akurat dalam mereflekskan proses inkuiri ilmiah dari pada pendekatan 

tradisional. 

2.  Schneir dan Renner (1980) juga mempelajari tentang pendekatan siklus Belajar 

ini. Mereka menyimpulkan bahwa bagi siswa tahap konkrit operasional, 

pendekatan Siklus Belajar lebih tinggi dalam perolehan perkembangan 

intelektual di banding pendekatan tradisional. 

3.  Studi lain menunjukan bahwa pendekatan siklus belajar model 5E merupakan 

strategi pengajaran yang efektif dalam mempertinggi pemahaman dan prestasi 

siswa (Dangel dan Adam, 1999:65). http://adesidiq.blogspot.com/2011/01/ 

 

Nampaknya siswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajarinya bila mereka diberi 

kesempatan dan waktu untuk mengeksplorasi peristiwa/fenomena alam secara langsung 

(hands-on). Namun, siswa harus diberi kesempatan juga untuk berinteraksi dengan 

guru (yang lebih ahli dan berpengalaman daripada siswa) yang dapat menyediakan 

pembelajaran yang relevan serta umpan balik terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa 

(Yenilmez & Ersoys, 2008:1). 

Dewasa ini perkembangan siklus belajar model 5E menjadi model 7E  yang 

menekankan transfer pembelajaran dari pengetahuan awal.  Kadang- kadang 

model  pembelajaran harus dapat diubah untuk mempertahankan nilai setelah 

adanya informasi baru, wawasan baru dan pengetahuan yang baru disusun. 

Menurut Bybee pada tahun 1997 (dalam Arthur Eisenkraft, 2003) dengan 

kesuksesan siklus belajar model 5E dan instruksional yang meneliti tentang 

bagaimana orang belajar dari penelitian mendengar dan mengembangkan 
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kurikulum yang menuntut bahwa model 5E dapat dipeluas lagi menjadi model 7E. 

Dari siklus belajar model 5E ini dimana fase engage berkembang menjadi dua 

yaitu elicit dan engage. Demikian juga  pada fase  elaborate  dan  evaluate 

 berkembang menjadi tiga yaitu elaborate, evaluate, dan extend. Perubahan ini tidak 

untuk mempersulit tetapi untuk memastikan bahwa guru tidak mengabaikan fase 

penting dalam  pembelajaran. Sehingga model pembelajaran 7E terdiri dari fase :: 

elicit,  engage,  explore,  explain,  elaborate,  evaluate, dan extend. Ketujuh 

fase/tahapan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Tahapan Model Pembelajaran 7-E 

(Bentley, Ebert, dan Ebert, 2007 ; 68) 
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Tabel 2.5 Perbandingan Model Pembelajaran 5E dan 7E 

 

 

Perbandingan 5E dan 7E dari Siklus Belajar 

Siklus Belajar 5E Siklus Belajar 7E 

 Elicit 

Engage Engage 

Explore Explore 

Explain Explain 

Elaborate Elaborate 

Evaluate Evaluate 

 Extend 

Yenilmez dan Ersoy. (2008). “Opinions of Mathematics Teacher 

Candidates Toward Applying 7E Instructinal Model on Computer Aided 

Instruction Invironments”. International Journal of Instruction. 1 , 50-60. 

 

Adapun tahapan-tahapan dalam model pembelajaran 7E, yakni: 

a.  Fase 1: Elicit (memperoleh/menggali) 

Pada tahap ini tujuan utama adalah untuk muncul pengalaman masa lalu tentang belajar 

dan menciptakan latar belakang yang kuat untuk tahapan lain. Dimulai dengan hanya 

melibatkan isu-isu baru dengan yang sudah lama dan terkenal dapat dianggap kurang 

dalam mendukung pemikiran kemampuan. Untuk itu, kita harus menghidupkan 

kembali informasi lama dan pengalaman belajar (Yenilmaz & Ersoy, 2008:2). 

Menentukan pengetahuan sebelumnya, dapat dimulai dengan pertanyaan yang 

sederhana. Fase ini bertujuan untuk mempersiapkan diri pembelajar agar terkondisi 

dalam menempuh fase berikutnya dengan jalan mengeksplorasi pengetahuan awal dan 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
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ide-ide mereka serta untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miskonsepsi pada 

pembelajaran sebelumnya (Bentley, Ebert, dan Ebert, 2007: 117). 

b.  Fase 2: Engage (melibatkan) 

Membangkitkan minat siswa dengan menggunakan cara bercerita, memberikan 

demonstrasi, atau dengan menunjukkan suatu objek, gambar, atau video singkat. 

Tujuan dari fase ini adalah untuk memotivasi dan menangkap minat siswa. Pertama, 

dengan menarik perhatian untuk memulai pelajaran, siswa terlibat untuk berpikir 

tentang topik dan mengajukan pertanyaan, mendefinisikan masalah dalam kasus-kasus 

yang merugikan (Yenilmaz dan Ersoy: 2008: 2). 

c.  Fase 3: Explore (menjelajahi) 

Suatu fase (kegiatan) dimana pembelajar 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. Mintalah siswa 

membuat prediksi, mengembangkan hipotesis, desain eksperimen, mengumpulkan 

data, menarik kesimpulan, dan sebagainya. 

Fase explore (menjelajahi) pada siklus belajar memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mengobservasi, mengisolasi variabel, merencanakan penyelidikan 

menginterpretasikan hasil dan mengembangkan hipotesa dan mengorganisir 

kesimpulan(Yenilmaz dan Ersoy: 2008: 2). Peran Guru adalah untuk memberikan 

dukungan. Guru dapat mengarahkan dan memberikan pengaruh umpan balik dan 

menilai pemahaman yang mereka temukan benar, separuh benar atau salah 

 

. 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/pentingnya-kegiatan-praktikum-dalam.html
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d. Fase 4: Explain (menjelaskan) 

Merupakan fase pengenalan konsep. Pada tahap ini pembelajar mengenal istilah-istilah 

yang berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari. Siswa melaporkan 

temuan dan penemuan-penemuan di kelas. Siswa diperkenalkan dengan model, hukum, 

dan teori  selama menjelaskan fase siklus belajar. Siswa merangkum hasil dalam hal ini 

baru teori danmodel (Arthur Eisenkraft, 2003). Guru memungkinkan peluang 

memverbalisasi dan menjelaskan konsep, memperkenalkan konsep-konsep dan istilah 

dan merangkum hasil dari fase eksplorasi. Penjelasan guru, teks, dan media digunakan 

untuk memandu pembelajaran. 

e.  Fase 5: Elaborate (teliti) 

Siswa berpikir lebih mendalam tentang hal yang mereka pelajari dan menerapkan pada 

kasus yang berbeda. Mereka menguji gagasan dengan rincian dan mengeksplorasi 

bahkan menambahkan koneksi. Memberikan simpati untuk pelajaran adalah perilaku 

penting bagi seorang guru di fase ini (Yenilmaz dan Ersoy: 2008: 3). Pada fase ini 

pembelajar diajak menerapkan pemahaman konsepnya melalui kegiatan-

kegiatan seperti problem solving. 

f.  Fase 6: Evaluate (evaluasi) 

Pada tahap ini digunakan penilaian formatif dari tahap elicit dan menilai: 

misalnya, desain penyelidikan, interpretasi data, atau tindak lanjut pada 

pertanyaan, mencari pertumbuhan siswa. Pertumbuhan adalah perubahan yang 

diinginkan pada siswa pemahaman tentang konsep-konsep kunci, prinsip, dan 

keterampilan dalam ruang kelas yang berbeda. Harapan bervariasi menurut titik 

awal siswa. Sumatif penilaian dapat digunakan di sini untuk mengukur prestasi 

dan menetapkan kelas (Bentley, Ebert, dan Ebert, 2007: 117). 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
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g.  Fase 7: Extend (memperluas) 

Pada tahap extend, siswa mengembangkan hasil elaborate dan menyampaikannya 

kembali untuk melatih siswa bagaimana mentransfer pelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa berusaha meningkatkan pengetahuan baru secara tersusun yang 

lebih mendalam sehingga pemahaman siswa lebih luas dan kesulitan dalam 

konsep yang dipelajari mereka dapat dipahami. Pemikiran siswa dapat 

menghubungkan konsep ke konteks yang berbeda, transfer belajar baru. Learning 

cycle melalui kegiatan dalam tiap fase mewadai siswa untuk aktif 

membangun konsep–konsepnya sendiri dengan cara berinteraksi dengan 

lingkungan fisik maupun sosial. Implementasi learning cycle dalam pembelajaran 

sesuai pandangan konstruktivistik yaitu: 

1.  Siswa  belajar  aktif.  Siswa  mempelajari  materi  secara  bermakna  dengan bekerja 

dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman sendiri. 

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

dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu. Dengan demikian, proses belajar 

bukan lagi sekedar transfer pengetahuan dari   guru   ke   siswa,   tetapi   merupakan   

proses   pemerolehan   konsep   yang berorientasi pada keterlibatan siswa secara 

aktif dan langsug. Proses pembelajaran demikian akan lebih bermakna dan 

menjadikan skema dalam diri siswa menjadi pengetahuan fungsional yang setiap 

saat dapat diorganisasikan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah–masalah yang 

dihadapi. 

Efektifitas implementsi learning cycle–7E diukur melalui observasi proses dan 

pemberian tes. Jika ternyata hasil dan kualitas pembelajaran tersebut ternyata belum 

memuaskan, maka dapat dilakukan siklus berikutnya yang pelaksanaanya harus lebih 
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baik dibanding sebelumnya dengan cara mengantisipasi   kelemahan-kelemahan siklus 

belajar sebelumnya, sampai hasilnya memuaskan. 

Dilihat dari dimensi guru, implementasi model pembelajaran  ini dapat memperluas 

wawasan dan meningkatkan kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan dilihat dari dimensi siswa, penerapan model pembelajaran ini memberikan 

kelebihan sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan    secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2.  Lebih berpeluang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan. 

3.  Dapat menumbuhkan kegiatan belajar. 

4.  Pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Sedangkan kekurangan penerapan model pembelajaran ini adalah     sebagai berikut: 

1. Efektifitas  pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah–

langkah pembelajaran 

2. Menuntut kesungguhan dan kreatifitas  guru  dalam  merancang   dan  

melaksanakan    proses pembelajaran. 

3.  Memerlukan pengelolahan kelas yang lebih terencana dan    terorganisasi. 

Adapun teori yang terkait dengan learning cycle yaitu, pertama :  menurut Piaget, 

perkembangan intelektual anak didasarkan pada dua fungsi ialah organisasi dan 

adaptasi. Organisasi memberikan organisme kemampuan untuk mensistematiskan atau 

mengorganisasi proses–proses psikologi menjadi sistem–sistem yang teratur dan 

terhubung. Adaptasi merupakan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Jika 

dalam proses asimilasi seseorang menggunakan  struktur atau kemampuan yang sudah 
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ada dalam pikirannya untuk mengadakan respon terhadap tantangan lingkungan. 

Sedangkan dalam proses akomodasi, orang memerlukan modifikasi struktural mental 

yang sudah ada untuk menanggapi respon terhadap masalah yang dihadapi dalam 

lingkungannya. Jika dalam proses asimilasi seseorang tidak dapat mengadakan 

adaptasi maka akan terjadi proses ketidakseimbangan yaitu ketidakseimbangan atau 

ketidakcocokan antara pengalaman saat ini dengan pengalaman baru, yang 

mengakibatkan akomodasi. Pertumbuhan intelektual merupakan proses terus menerus 

tentang keadaan seimbang dan ketidakseimbangan. Tetapi jika terjadi keseimbangan, 

maka individu itu berada pada tingkat intelektualnya yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya.Teori Piaget tentang  perkembangan   intelektual   ini   menggambarkan 

tentang konstruksi pengetahuan. Pandangan ini menggambarkan bahwa 

perkembangan intelektual adalah suatu proses dimana anak secara aktif membangun 

pemahamannya dari hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya.  Anak  

secara  aktif  membangun  pemahamannya  dengan  terus menerus melakukan 

akomodasi dan asimilasi terhadap informasi–informasi baru yang diterima. Menurut 

Slavin  (Salamah Dwi, 2011 : 21) implikasi teori Piaget dalam pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. memusatkan  perhatian  pada  proses  berfikir  anak,  bukan  sekedar   pada   

hasilnya. 

b. menekankan pada pentingnya peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan 

keterlibatannya secara aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran di kelas 

pengetahuan jadi tidak mendapat penekanan melainkan anak didorong 

menemukan sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. 

c.   memaklumi adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. 
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Sehingga guru harus melakukan upaya khusus untuk mengatur kegiatan kelas dalam 

bentuk individu–individu atau kelompok–kelompok kecil. 

Model learning cycle sesuai dengan teori Piaget, karena dalam kegiatan 

pembelajarannya siswa dituntut untuk berpikir dan mengkonstruk pengetahuan mereka 

sendiri sehingga tidak hanya memusatkan pada hasil belajar saja. Selain itu, peran 

siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatannya secara aktif juga diperlukan dalam 

setiap fase pada learning cycle. Perbedaan individu juga diperhatikan. Hal ini tampak 

pada fase pendahuluan yaitu menggali kemampuan awal siswa dan guru juga 

membiarkan mereka mengutarakan pengetahuan yang mereka miliki. 

Kedua, Menurut teori Vygotsky mengemukakan bahwa ada empat prinsip kunci 

menunjang metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis kegiatan, dan penemuan dalam pembelajaran yaitu: (1) 

penekanan pada hakikat sosial pada pembelajaran, yang berarti bahwa siswa belajar 

melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang  lebih  mampu.  Jadi  

pada  dasarnya  Vygotsky  menekankan  pentingnya interaksi sosial dengan orang lain 

dalam proses pembelajaran, (2) Zona of proximal development adalah perkembangan 

sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental 

yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar 

individu, sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap dalam individu tersebut, 

(3) Pematangan kognitif yaitu suatu proses yang dilakukan seoarang siswa dalam 

belajar tahap demi tahap sehingga memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan 

orang ahli. Seorang ahli yang dimaksud biasa, orang dewasa atau orang yang lebih tua 

atau kawan sebaya yang telah menguasai permasalahannya, (4) Ide penting lain yang 

diturunkan dari teori Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding berarti memberikan 
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sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap – tahap awal pembelajaran 

kemudian anak tersebut mengambil   ahli   tanggug   jawab   yang   semakin   besar,   

setelah   ia   dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, 

dorongan, menguraikan   masalah   ke   dalam  langkah–langkah   pemecahan,   

memberikan contoh, ataupun yang lain sehingga memungkinkan siswa tumbuh 

mandiri. Ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pembelajaran sains, 

yaitu: (1) dikehendakinya susunan kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar 

siswa, sehingga siswa dapat berinteraksi dengan tugas–tugas yang sulit dan 

saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam masing–

masing zona of proximal development mereka, (2) pendekatan Vygotsky dalam 

pengajaran menekankan scaffolding sehingga siswa semakin lama semakin 

bertanggug jawab terhadap pembelajarannya sendiri. 

Dari teori Vygotsky tersebut terlihat bahwa siswa belajar melalui interaksi 

dengan  orang  lain  yang  lebih  mampu,  bisa  orang  yang  lebih  tua  atau  

teman sebaya yang mampu. Selain itu teori ini juga menekankan adanya 

scaffolding dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan sedikit bantuan pada 

tahap–tahap awal pembelajaran. Adanya interaksi sosial dan scaffolding dalam 

pembelajaran sesuai dengan pengembangan perangkat pembelajaran model 

learning cycle. 

2.4.2  Konsep Model yang Dikembangkan 

Model pembelajaran siklus belajar merupakan model pembelajaran yang selaras 

dengan paradigma konstruktivime. Model pembelajaran konstruktivisme adalah salah 

satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses 
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belajar (perolehan pengetahuan) diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik 

kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak 

melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya.Konflik kognitif 

tersebut terjadi saat interaksi antara konsepsi awal yang telah dimiliki siswa dengan 

fenomena baru yang dapat diintegrasikan begitu saja, sehingga diperlukan 

perubahan/modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan, peristiwa ini 

akan terjadi secara berkelanjutan, selama siswa menerima pengetahuan baru.Perolehan 

pengetahuan siswa diawali dengan diadopsinya hal baru sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya, kemudian hal baru tersebut dibandingkan dengan konsepsi awal yang 

telah dimiliki sebelumnya. Jika hal baru tersebut tidak sesuai dengan konsepsi awal 

siswa, maka akan terjadi konflik kognitif yang mengakibatkan adanya 

ketidakseimbangan dalam struktur kognisinya.Pada kondisi ini diperlukan alternatif 

strategi lain untuk mengatasinya.Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar 

mengajar dimana siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya, yang 

dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Guru lebih berperan sebagai fasilitator 

dan mediator pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus 

terhadap suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka. 

2.5  Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran 

Desain yang digunakan menggunakan desain rancangan pengembangan produk adalah  

model ASSURE. Smaldino (2011:110) menyatakan  model ASSURE adalah jembatan 

antara peserta didik, materi, dan semua bentuk media. Model ini memastikan 

pengembangan pembelajaran dimaksudkan untuk membantu pendidik dalam 

http://edubisnis.com/konstruktivisme-dalam-pembelajaran/
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pengembangan instruksi yang sistematis dan efektif. Hal ini digunakan untuk 

membantu para pendidik mengatur proses belajar dan melakukan penilaian hasil belajar 

peserta didik. Ada enam langkah dalam pengembangan model ASSURE  yaitu, (1) 

analisis kebutuhan siswa, (2) merumuskan standard an tujuan,( 3) memilih materi, 

media, model;(4) Memanfaatkan materi, media dan model, (5) Melibatkan partisipasi 

siswa,(6) Evaluasi dan revisi model. 

2.5.1 Analisis Kebutuhan siswa. 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik siswa yang 

disesuaikan dengan hasil-hasil belajar. Hal yang penting dalam menganalisis 

karakteristik siswa meliputi karakteristik umum dari siswa, kompetensi dasar yang 

harus dimiliki siswa (pengetahuan, kemampuan dan sikap), dan gaya belajar siswa. 

DePorter (2011: 111) memaparkan 3 modalitas belajar (gaya belajar) seseorang yaitu : 

“modalitas visual, auditori atau kinestetik (V-A-K). Walaupun masing
_ 

masing  dari 

kita belajar dengan menggunakan ketiga molalitas ini pada tahapan tertentu, 

kebanyakan orang lebih cenderung pada salah satu di antara ketiganya”. (1). Visual 

(belajar dengan cara melihat),  siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang 

peranan penting adalah mata ( visual ), dalam hal ini metode pengajaran yang 

digunakan guru sebaiknya lebih menitikberatkan pada peragaan, ajak mereka ke obyek-

obyek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat 

peraganya langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang 

mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya 

untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat 

melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka 

dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, seperti diagram, 
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buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat 

sampai detil-detilnya untuk mendapatkan informasi. 

Ciri-ciri gaya belajar visual : 

  Bicara agak cepat 

  Mementingkan penampilan dalam berpakaian/presentasi 

  Mengingat yang dilihat, dari pada yang didengar 

  Lebih suka membaca dari pada dibacakan 

  Pembaca cepat dan tekun 

 Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato 

  Lebih suka musik dari pada seni 

  Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika 

ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. 

Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual : 

 Gunakan materi visual seperti, gambar-gambar, diagram dan peta. 

 Gunakan warna untuk menghilite hal-hal penting. 

 Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 

 Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam 

gambar. 

(2). Auditori , siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui 

telinga, untuk itu maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat 

pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat 

dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak 

auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, pitch (tinggi 

rendahnya), kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis 

terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-

anak seperi ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan 

keras dan mendengarkan kaset. 
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Ciri-ciri gaya belajar auditori : 

 Saat bekerja suka bicaa kepada diri sendiri 

  Penampilan rapi 

  Mudah terganggu oleh keributan 

  Belajar dengan mendengarkan dan mengingat  

  Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

 Biasanya ia pembicara yang fasih 

 Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 

 Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

 Berbicara dalam irama yang terpola 

 Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan warna 

suara 

Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori : 

 Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas 

maupun di dalam keluarga. 

 Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 

 Gunakan musik untuk mengajarkan anak. 

 Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 

 Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong 

dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. 

(3).Kinestetik,  siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, 

menyentuh, dan melakukan,  siswa ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena 

keinginan untuk beraktifitas dan mengeksplorasi  sangat tinggi . 

Ciri-ciri gaya belajar kinestetik : 

 Berbicara perlahan 

 Penampilan rapi 

 Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan 

 Belajar melalui memanipulasi dan praktek 

 Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

 Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca 

 Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita 

 Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan 

tubuh saat membaca 

 Menyukai permainan yang menyibukkan 

 Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang pernah 

berada di tempat itu 



52 

 

 

 Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan 

kata-kata yang mengandung aksi 

Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik: 

 Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. 

 Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi 

lingkungannya(contohnya: ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan 

obyek sesungguhnya untuk belajar konsep baru). 

 Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 

 Gunakan warna terang untuk menghilite hal-hal penting dalam bacaan. 

 Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. 

Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan strategi yang sesuai 

dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar 

otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya 

belajar yang berbeda-beda. Disamping itu analisis kebutuhan siswa ini mengidentifikasi 

tingkat kemampuan khusus siswa agar dapat menentukan mana perilaku khusus yang 

sudah dikuasai siswa agar tidak perlu dibelajarkan kembali, dan mana yang belum 

dikuasai untuk dibelajarkan kembali. Disamping mengidentifikasi perilaku awal siswa, 

dilakukan identifikasi karakteristik gaya belajar siswa yang akan menjadi sasaran dalam 

penelitian pengembangan ini, yaitu siswa kelas XI SMK kelompok Pariwisata dikota 

Bandar Lampung.  

2.5.2 Merumuskan standar dan tujuan 

Langkah selanjutnya adalah menyatakan standar dan tujuan pembelajaran yang spesifik 

mungkin. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari kurikulum atau silabus, keterangan 

dari buku teks, atau dirumuskan sendiri oleh perancang pembelajaran. Standar 

Kompetensi Lulusan(SKL)  pada mata pelajaran matematika, materi program linier, 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, adalah : 
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”Siswa mampu menyelesaikan masalah program linier dalam pemecahan masalah”. 

Kompetensi Dasarnya  : 

a. Membuat grafik himpunana penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. 

b. Membuat model matematika dari soal cerita. 

c. Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaa linier. 

d. Menerapkan garis selidik. 

SKL ini yang kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan siswa  dalam proses 

pembelajaran. 

2.5.3 Memilih materi , media dan model 

Tahap ini adalah memilih materi, media dan model  yang akan digunakan. Dalam 

memilih metode, media dan model yang akan digunakan, terdapat beberapa pilihan, 

yaitu memilih media dan model kovensional yang telah ada, memodifikasi bahan ajar, 

atau membuat bahan ajar yang baru. 

2.5.4  Memanfaatkan materi, media dan model  

Tahap selanjutnya metode, media dan bahan ajar diuji coba untuk memastikan 

bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif untuk digunakan dalam 

situasi sebenarnya. Untuk melakukannya melalau proses 5P, yaitu: preview 

(mengulas) ; prepare (menyiapkan) ; prepare (menyiapkan) lingkungan; prepare 

(menyiapkan) ;provide (memberikan) pengalaman belajar.  

2.5.5 Melibatkan  partisipasi siswa 

Keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan apakah media yang digunakan 

efektif atau tidak. Pembelajaran harus didesain agar membuat aktivitas yang 

memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan atau kemampuan baru dan 
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menerima umpan balik mengenai kesesuaian usaha mereka sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

2.5.6  Mengevaluasi dan merevisi 

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan juga hasil 

belajar siswa. Proses evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 

lengkap tentang kualitas sebuah pembelajaran. 

 

Model ASSURE merupakan model desain pembelajaran yang bersifat praktis dan 

mudah diimplimentasikan dalam mendesain aktivitas pembelajaran yang bersifat 

individual maupun klasikal. Dalam menganalisis karakteristik siswa sangat 

memudahkan untuk menentukan metode, media dan model pembelajaran yang akan 

digunakan, sehingga dapat menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien dan 

menarik. 

 

2.6 Desain Kosep Model Pembelajaran Siklus Belajar 

2.6.1 Tujuan dan Asumsi 

Sistem pembelajaran merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran 

yang saling berinteraksi, interelasi dan interdependensi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen pembelajaran meliputi; peserta didik, 

pendidik, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, proses 

pembelajaran, fasilitas, lingkungan dan tujuan. Komponen-komponen tersebut 

hendaknya dipersiapkan atau dirancang (desain) sesuai dengan program pembelajaran 

yang akan dikembangkan.   Reigeluth (1999: 11) menjelaskan bahwa “desain 

pembelajaran sebagai ilmu kadang disamakan dengan ilmu pembelajaran”. Kedua 
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disiplin ini menaruh perhatian yang sama pada perbaikan kualitas pembelajaran. 

Namun para ilmuwan pembelajaran lebih menfokuskan pada pengamatan hasil 

pembelajaran yang muncul akibat manipulasi suatu metode dalam kondisi 

tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh teori-teori pembelajaran 

(preskriptif).   Bagi perancang lebih menaruh perhatian pada upaya untuk 

menggunakan teori-teori pembelajaran yang dihasilkan oleh ilmuwan 

pembelajaran untuk memperoleh hasil yang optimal memalui proses yang 

sistematis dan sistemik. Untuk  mendesain  pembelajaran  harus  memahami  

asumsi-asumsi  tentang  hakekat desain sistem pembelajaran, Asumsi-asumsi 

yang perlu diperhatikan dalam mendesain system pembelajaran sebagai berikut: 

(1) desain sistem pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana 

seseorang belajar, (2) desain sistem pembelajaran diarahkan kepada peserta didik 

secara individual dan kelompok, (3) hasil pembelajaran mencakup hasil langsung 

dan pengiring, (4) sasaran terakhir desain sistem pembelajaran adalah 

memudahkan belajar, (5) desain sistem pembelajaran mencakup semua variabel 

yang mempengaruhi belajar, (6) inti desain sistem pembelajaran   adalah 

penetapan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, (metode, media, skenario, 

sumber belajar, sistem penilaian)   yang optimal untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Penyusunan desain sistem pembelajaran berpijak pada teori 

preskriptif. Teori preskriptif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif 

adalah goal free maksudnya bahwa teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya bahwa yang diamati dalam 

pengembangan teori pembelajaran preskriptif adalah metode yang optimal untuk 



56 

 

 

mencapai tujuan (Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada 

produk, pada umumnya didasarkan  pada  asumsi  adanya  program  

pembelajaran  yang  dikembangkan  dalam  kurun waktu tertentu. Model-model 

desain sistem pembelajaran ini menerapkan proses analisis kebutuhan yang 

sangat ketat. Para pengguna produk/program pembelajaran yanga dihasilkan 

melalui penerapan desain sistem  pembelajaran  pada  model  ini  biasanya  

tidak  memiliki  kontak  langsung  dengan pengembang  programnya.  Kontak  

langsung  antara  pengguna  program  dan  pengembang program hanya terjadi 

pada saat proses evaluasi terhadap prototipe program. Model-model  yang  

berorientasi  pada  produk  biasanya  ditandai  dengan  empat  asumsi pokok, 

yaitu: (1) Produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan, (2) 

Produk atau program   pembelajaran   baru   perlu   diproduksi,  (3)   Produk   

atau   program   pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi,  (4) Produk 

atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan bimbingan 

dari fasilitator. Model pembelajaran memiliki lima unsur, yaitu sintaks, sistem 

sosial, prinsip kegiatan, sistem pendukung, serta dampak pembelajaran dan 

dampak pengiring (Joyce & Weil, 2009;104).  

2.6.2 Sintakmatik 

Arends (2008:259) menyatakan sintak model adalah aliran kegiatan belajar secara 

keseluruhan. Lingkungan belajar adalah konteks bahwa semua tindakan 

pengajaran harus dilaksanakan, termasuk dalam tata cara pemotivasian dan 

pengelolaan siswa. Joyce (2011 : 104) sintak suatu model pembelajaran adalah 

gambaran struktur suatu model serta elemen-elemen atau tahap-tahap yang paling 

penting yang diterapkan bersama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang 
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berhasil dan sukses terdiri dari beberapa kriteria, yaitu : (1) peran aktif siswa, (2) 

pemberian latihan, (3) perhatian terhadap adanya perbedaaan individual, (4) 

pemberian umpan balik, (5) penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam 

situasi yang nyata (Heinich dalam Beni Pribadi, 2009 : 23). 

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan model pembelajaran berdasarkan Permen 

No.41 tahun 2007, adalah : (1) memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 

(2) mendorong partisipasi aktif peserta didik, (3) menembangkan budaya 

membaca dan menulis, (4) memberikan umpan balik dan tindak lanjut, (5) 

keterkaitan dan keterpaduan, (6) menerapkan teknologi informasi. Menurut Kemp 

(dalam Munif Chatib, 2011 : 129) strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang harus dikerjakan guru dan siswa. 

Berdasarkan pendapat- pendapat di atas dan pengalaman mengikuti diklat, penulis 

mebuat sintak model pembelajaran learning cycle 7E. Ada tujuh tahap yang harus 

dilakukan dalam menerapkan model learning cycle–7E. Guru dan siswa 

mempunyai peran masing– masing  dalam  setiap  kegiatan  pembelajaran. Hal ini 

dirangkum dalam dalam tabel berikut :   
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Tabel 2.7 Sintak  learning cycle–7E. 

 
 

Elicit 

Arah Pembelajaran 
Menyelidiki pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa. 

Kegiatan Guru 

Mengajukan pertanyaan yang mendasar 

kepada siswa yang sesuai dengan materi yang 

akan dibahas. 

Kegiatan Siswa 

Mengingat kembali materi  yang telah 

dimilikinya dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru berdasarkan pengetahuan 

yang telah didapatnya sebelumnya. 

Engage 

Arah Pembelajaran 

a. Mendemonstrasikan fenomena yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Saling bertukar informasi dan pengalaman 

dengan mengajukan pertanyaan. 

Kegiatan Guru 

a. Guru melakukan demonstrasi atau 

bersama dengan siswa mendiskusikan 

fenomena yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari namun masih 

berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas. 

b. Guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa mengenai apa yang 

didemonstrasikan. 

Kegiatan Siswa 

a. Memperhatikan guru ketika sedang 

melakukan demonstrasi. 

b. Memberikan pendapatnya mengenai 

pertanyaan yang diajukan guru dan 

demonstrasi yang telah dilakukan. 

Explore 

Arah Pembelajaran 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir, menyelidiki, 

mengumpulkan data dan informasi, dan 

memecahkan masalah. 

Kegiatan Guru 

a. Mendorong siswa untuk bekerja sama 

dalam kelompoknya. 

b. Mengobservasi siswa ketika berinteraksi 

dalam kelompoknya. 

c. Memberikan pertanyaan terbimbing 

kepada siswa ketika berada dalam 

kelompoknya.  
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d. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah. 

e. Membimbing siswa untuk menyiapkan 

laporan (data dan kesimpulan dari 

eksperimen). 

Kegiatan Siswa 

a. Membaca.  

b. Melakukan eksperimen. 

c. Mengumpulkan data yang autentik. 

d. Diskusi kelompok. 

e. Menjawab permasalahan. 

Explain 

Arah Pembelajaran 

a. Diskusi 

b. Presentasi apa yang telah didapat pada 

fase explore. 

c. Aktivitas berpikir: membandingkan, 

mengklarifikasi, dan analisis kesalahan. 

Kegiatan Guru 

Mendorong dan memfasilitasi siswa 

untuk mempresentasikan laporan  

eksperimen. 

Kegiatan Siswa 

a. Melakukan presentasi berdasarkan data 

dan hasil kesimpulan yang diperoleh dari 

kegiatan eksperimen. 

b. Mendengarkan penjelasan kelompok lain. 

c. Mengajukan pendapat mengenai 

penjelasan kelompok lain. 

Elaborate 

Arah Pembelajaran 

Mengembangkan apa yang siswa dapat pada 

fase  explore sehingga dapat menemukan 

istilah umum, definisi, dan konsep dari materi 

yang dipelajari. 

Kegiatan Guru 

Membantu siswa untuk membuat suatu 

keputusan sehingga dapat sampai kepada 

kesimpulan mengenai istilah umum, definisi, 

dan konsep materi yang diperlajari. 

Kegiatan Siswa 

Berdiskusi mengenai kesimpulan mengenai 

materi yang dipelajari hingga sampai 

menemukan istilah umum, definisi, dan 

konsep.  

Evaluate 
Arah Pembelajaran 

Melakukan penilaian terhadap aspek  

pengetahuan dan keterampilan siswa. 

Kegiatan Guru a. Memberikan soal yang rutin kepada 

siswa. 
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b. Menganjurkan siswa untuk menggunakan 

konsep yang telah mereka dapatkan untuk 

menyelesaikan soal. 

Kegiatan Siswa 

Menggunakan konsep dan pengetahuan yang 

telah diperolehnya untuk menyelesaikan soal 

rutin. 

Extend 

 

Arah Pembelajaran 
a. Memecahkan masalah 

b. Aktivitas berpikir:  menggunakan konsep 

yang telah didapat sebelumnya. 

Kegiatan Guru 

Membimbing siswa untuk menggunakan 

konsep yang telah didapat pada situasi baru 

sebagai aplikasi konsep yang dipelajari, baik 

dari suatu konsep ke konsep lain, bidang ilmu 

lain, maupun ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan Siswa 

Menggunakan konsep yang telah didapat 

siswa ke dalam situasi baru sebagai aplikasi 

konsep yang dipelajari, baik dari suatu 

konsep ke konsep lain, bidang ilmu lain, 

maupun ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Sumber : http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/198/jiptiain--salamahdwi- 

 

2.6.3    Sistem Sosial 

Sistem sosial yang berlaku dalam pembelajaran berbasis adalah sistem sosial yang 

berlandaskan nilai-nilai yang karakter , seperti : rasa ingin tahu, kerja sama, peran aktif 

siswa, kesetiaan kepada guru, ketekunan, keharmonisan, dan kepedulian terhadap 

lingkungan. 

2.6.4      Prinsip Pengelolaan 

Selama proses pembelajaran berlangsung guru harus berperan sebagai fasilitator, 

mediator, dan pembimbing agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri dalam kondisi yang kondusif. Dengan demikian, guru akan menganut 

prinsip tut wuri handayani, 
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2.6.5  Sistem Pendukung 

Pembelajaran yang dilaksanakan harus didukung dengan ketersediaan peralatan 

dan  RPP, LKS, dan perangkat asesmen secara memadai. 

2.6.6  Dampak Instruktusional Pengiring 

2.6.6.1 Dampak Instruktusional : 

(1) Informasi, konsep, keterampilan, (2) Proses pembentukan 

konsep, (3)  Sistem konseptual dan penerapannya. 

2.6.6.2 Dampak Pengiring : 

(1)   Spirit penelitian, (2) Kesadaran akan sifat pengetahuan, (3) 

Berfikir logis, (4) Punya kepribadian ingin maju. 

2.7 Kaijian Hasil Penelitian yang Relevan  

2.7.1  Meghan A. Cambell, 2006, The Effects of the 5E Learning Cycle Model on 

Students‟ Understanding of Force and Motion Conceots, Florida, 

Department of  Teaching and Learning Principles in the  College of 

Education at the Univercity Central of Florida. 

Meghan A. Cambell dalam TESIS- nya menyatakan : 

1. Learning Cycle meningkatkan efektifitas guru dalam mengajar sehingga 

berpengaruh pada tujuan instruktusional. 

2. Skor rerata siswa meningkat dari pra penggunaan model pembelajaran dan sesudah 

penggunaan model pembelajaran Learning Cycle. 

3. Pra penggunaan model 77 % siswa percaya bahwa belajar hanya melalui buku. 

Sesudah penggunaan model pembelajaran Learning Cycle, 95 % siswa menyatakan 

bahwa belajar tidak hanya dari buku, tapi dari melakukan kegiatan sains. 
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4. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya memperhatikan 

gaya belajat siswa. 

 2.7.2 John Settlage, 1999, Understanding theLearningCycle: Influences     on 

Abilities to Embrace the Approach by Preservice Elementary School 

Teachers, College of Education,   Cleveland State University, Rhodes 

Tower 1319, Cleveland. 

John Settlage menyatakan dalam studinya : 

Rerata  perbedaan nilai siswa untuk sains  yang diajar guru dengan model 

Learning Cycle adalah 9,88 (antara pra dan pasca).  

2.7.3 Fatimah Zahri, Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle terhadap 

Kualitas Proses, Hasil Belajar dan Retensi Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Pokok Asam Basa Kelas XI IPA SMAN 1 Indrapuri Aceh Besar. 

Fatimah Zahri dalam tesisnya menyatakan : 

1 .Hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran  Learning Cycle 

lebih tinggi dari hasil belajar  siswa yang diajar dengan model konvensional. 

2. Tes retensi pertama dan kedua menunjukan bahwa retensi siswa model 

pembelajaran Learning Cycle lebih baik dai pada retensi siswa model 

pembelajaran konvensional 

3.  Kualitas proses belajar mengajar model pembelajaran Learning Cycle    lebih   

baik dari pada proses pembelajaran model konvensional. 

4.  Siswa menanggapi positif model pembelajaran  Learning Cycle. 

2.7.4  Ni Putu Sri Ratna Dewi, 2012, Pengaruh Model Siklus Belajar 7E terhadap    

Pemahaman Konsep dan Keterampilan Proses Siswa SMA Negeri 1 Sawan. 

Ni Putu Sri Ratna  Dewi dalam tesisnya menyatakan : 
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1. Ada perbedaan yang signifikan pemahaman konsep dan keterampilan proses 

antara siswa yang dibelajarkan dengan model siklus belajar 7E dengan siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran langsung (F=2,99; p<0,05). 

2. Ada perbedaan yang signifikan pemahaman konsep antara siswa yang 

dibelajarkan dengan model siklus belajar 7E dengan siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran langsung (F=132,516; p<0,05). 

3.  Ada perbedaan yang signifikan pemahaman konsep antara siswa yang   

dibelajarkan dengan model siklus belajar 7E dengan siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran langsung (F=303,612; p<0,05). 

2.8 Kerangka Pikir 

Kerangka konseptual merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan yang 

dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam 

rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang 

menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. 

Pada proses pembelajaran, keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa. Proses belajar mengajar diperlukan partisifasi aktif dari siswa, 

pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa untuk menjadi pebelajar yang 

mandiri sehingga guru tidak berperan aktif dalam pembelajaran melainkan hanya 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran.  

Untuk membuat pembelajaran matematika menyenangkan dan efektif adalah dengan 

mengajak siswa untuk aktif dengan adanya kerjasama dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

learning cycle dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan  siswa dalam pembelajaran 

matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Rumusan masalah (1) Bagaimanakah kondisi dan potensi pembelajaran matematika 

yang sudah dilakukan sekolah untuk pengembangan model pembelajaran ? (2) 

Bagaimanakah proses pengembangan model pembelajaran  learning cycle ? (3) 

Bagaimanakah efektifitas penggunaan model pembelajaran learning cycle? (4) 

Bagaimanakah efisiensi penggunaan model pembelajaran learning cycle? (5) 

Bagaimanakah kemenarikan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran learning 

cycle? 

Setelah memperhatikan rumusan masalah, kajian pustaka dan beberapa hasil 

penelitian di atas maka perlu dibuat produk pengembangan program pembelajaran 

dengan memperhatikan rancangan media, penelitian kualitas tampilan dan  

penyajian materi produk, dan keefektifan bahan ajar, keefektifan waktu, dan 

ketertarikan media pembelajaran.                                                                     

Setelah dilakukan penelitian dan pengembangan selanjutnya diharapkan 

memberikan hasil: (1) didapatnya informasi terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran menampilkan sikap positif terhadap matematika di SMK Bandar 

Lampung; (2) adanya produk yang dikembangkan; (3) adanya deskripsi model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas X di SMK Bandar 

Lampung (4) rerata hasil belajar siswa yang pembelajaraanya menggunakan 

model learning cycle. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

Uji Homogenitas 

Hipotesis  homogenitas data pretest dan posttest  adalah sebagai berikut: 

         : tidak terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas  

kontrol 

   : terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Apabila dirumuskan ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 

 :  

 :  

Meningkatkan 

aktifitas siswa 

dalam pembelajaran 
Hasil belajar 

siswa cenderung 

rendah, proses 

pembelajaran 

berpusat pada 

guru. 

Pembelajaran 

menggunakan 

model Learning 

Cycle 

Meningkatkan 

hasil belajar 

Kemampuan 

menampilkan sikap 

positif terhadap 

pembelajaran 

matematika,  
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Kriteria pengambilan keputusannya yaitu: 

1) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka ditolak. 

2) Jika nilai signifikansi lebih besar dar 0,05 maka  diterima. 

Uji Kesamaan Dua Rerata ( Uji-t ) 

Hipotesis dalam uji kesamaan rerata adalah sebagai berikut:  

 :   Hasil belajar Matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada              

pretest dan postes tidak berbeda secara signifikan. 

 :   Hasil belajar  Matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada  

pretest dan postes berbeda secara signifikan. 

Apabila dirumuskan ke dalam hipotesis statistik adalah sebagai berikut: 

 :  µ1= µ2 

 :  µ1≠ µ2 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu: 

1) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  ditolak. 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka diterima 

Uji proporsi 

Uji proporsi digunakan untuk menguji hipotesis bahwa persentase ketuntasan 

belajar siswa dikelas eksprimen lebih atau sama 60% dari jumlah siswa pada 

kelas itu dimana taraf signifikan  = 0,05. Berikut uji proporsi menurut Sudjana 

(2005:234) : 

(1) Hipotesis  

Ho :  < 0,60 (persentase siswa belajar tuntas < 60%) 

H1 :  > 0,60 ( persentase belajar siswa tuntas > 60%) 
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(2) Statisitk uji : 

Zhit =  

x     = banyaknya siswa tuntas belajar 

n     = jumlah sampel 

0,60 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

         Zhit =  =  =  = 0,46 

Nilai z tabel 0,64 dengan demikian H1 diterima karena z hitung < z tabel. 

Persentase ketuntasan siswa > 60 % 

 


