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Pendahuluan 

Konsep-konsep pembelajaran yang sedang 

berkembang saat ini terfokus pada proses aktif, kognitif, 

dan konstruktif dalam pembelajaran yang bermakna. 

Siswa diibaratkan sebagai pelaku yang aktif dalam 

proses pembelajaran. Berdasarkan dengan hal tersebut, 

pembelajaran IPA (biologi) pada proses pembelajaran di 

sekolah harus mampu memberikan pengalaman ilmiah 

kepada siswa, memberikan kesempatan bekerjasama, 

mengembangkan kemampuan berpikir untuk 

menyelesaikan masalah, sehingga mampu mencapai 
hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan observasi awal dilakukan oleh peneliti 

pada bulan September 2013  ketika sedang berlangsung 

kegiatan PPL II yang dilakukan di kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati. Observasi yang dilakukan  

mengamati model pembelajaran IPA (biologi) yang 

selama ini diterapkan serta untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh 

siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara  pada 

bulan September  2013 ketika sedang berlangsung 

kegiatan PPL II diketahui  hasil belajar yang diperoleh 

siswa kurang dari KKM yang telah ditentukan. Nilai 

ulangan harian siswa diperoleh hasil yang kurang 

memuaskan, jumlah siswa kelas VII C yang berjumlah 

32 orang hanya 10 yang lulus di atas nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan sekolah 

yaitu 70, dengan nilai rata-ratanya sebesar 65. Selain 

itu, masih terdapat berbagai kesulitan dalam proses 

belajar mengajar dalam pembelajaran biologi antara 

lain: siswa kurang berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran berlangsung baik pada saat diskusi kelas, 
kerja kelompok maupun presentasi kelas. Saat guru 

menjelaskan materi cenderung diam, selain itu siswa  

kurang berani memberikan pendapat pada saat guru 

memberikan pertanyaan. Mereka hanya mau menjawab 

pertanyaan dari guru jika ditunjuk. Selain itu, siswa 

cepat jenuh dan kurang bersemangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kurang dilibatkan dalam 

proses pembelajaran. Akibat kurangnya partisipasi dari 

siswa tersebut berpengaruh terhadap pemahaman dalam 

proses pembelajaran biologi. Kondisi yang seperti ini 

sangat tidak diharapkan dalam proses belajar mengajar. 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII C pada Materi  
Pencemaran Lingkungan  Melalui Model Pembelajaran Learning 
Cycle di SMP Muhammadiyah 2 Mlati Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

 

Abstrak 

Pembelajaran yang didominasi guru dengan metode pembelajaran konvensional dapat mempengaruhi 
dalam proses pembelajaran di kelas. Demikian halnya yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas VII C 
SMP Muhammadiyah 2 Mlati bahwa hasil belajar siswa pada ranah kognitif masih rendah. Oleh karena itu, 
solusi alternatif yang dapat  dapat digunakan sebagai solusi adalah menerapkan pembelajaran tersebut dengan 
model pembelajaran Learning Cycle. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus  dengan subyek penelitian adalah kelas VII 
C sebanyak 30 siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa soal tes dan lembar 
observasi proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan tes. Metode 
analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan  hasil penelitian  menunujukan  bahwa  proses pembelajaran  melalui model Learning Cycle 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif  siswa yaitu pada ranah kognitif (C1-C3). Hasil peningkatan 
kemampuan  kognitif siswa dapat dilihat dari tes hasil belajar berupa test pada siklus I nilai rata-rata hasil 
post-test adalah sebesar 68,56 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata hasil post-test meningkat menjadi  

75,76. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle dapat 
terlaksana sesuai dengan sintaks-sintaks proses pembelajaran dan hasil kognitif belajar siswa dapat 

mengalami peningkatan. 

Kata kunci: model Learning Cycle, hasil belajar siswa 

mailto:rosianalisa.rl@gmail.com


Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII C Pada Materi  Pencemaran Lingkungan  Melalui Model Pembelajaran Learning Cycle 

264 
 Rosiana Lisa Artanti 

Untuk menghadapi pemasalahan tersebut dalam 

pembelajaran IPA (biologi) diharapkan strategi 

pembelajaran kepada siswa perlu dipersiapkan dan 

diatur sebaik mungkin. Selain sebagai pedoman bagi 

guru dalam proses belajar mengajar, hal ini sangat 

berguna untuk mengetahui apakah langkah-langkah 

kegiatan untuk pencapaian kompetensi untuk siswa 

sudah dilakukan secara bertahap, sehingga hasil 

pembelajaran IPA (biologi) bisa maksimal. Oleh karena 
itu, diperlukan ketelitian untuk memilih suatu model 

pembelajaran, baik untuk materi ataupun situasi dan 

kondisi pembelajaran saat itu. Dengan demikian, siswa 

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan baik 

dalam pelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan strategi pembelajaran model Learning 

Cycle. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

kognitif (C1-C3) siswa kelas VII C di SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati. 

Menurut Wena (2009: 170-173) dijelaskan bahwa 
model pembelajaran Learning Cycle merupakan salah 

satu model pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme  yang terdiri atas 5 tahap, yaitu: 

1. Engagement (pembangkitan minat) 

Tahap pembangkitan minat merupakan tahap 

awal dari siklus belajar. Pada tahap ini, guru 

berusaha membangkitkan minat dan keingintahuan 

(curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan 

sehari-hari (yang berhubungan dengan topik 
bahasan).  

2. Exploration (eksplorasi) 

Eksplorasi merupakan tahap kedua model siklus 

belajar. Pada tahap eksplorasi dibentuk kelompok-

kelompok kecil antara 2-5 siswa, kemudian diberi 

kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok 

kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru.  

3. Explanation (penjelasan) 

Penjelasan merupakan tahap ketiga siklus 

belajar. Pada tahap penjelasan, guru dituntut 

mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep 
dengan kalimat/pemikiran sendiri, meminta bukti 

dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling 

mendengar secara kritis penjelasan antar siswa atau 

guru. 

4. Elaboration (elaborasi) 

Elaborasi merupakan tahap keempat siklus 

belajar. Pada tahap elaborasi siswa menerapkan 

konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam 

situasi baru atau konteks yang berbeda. Dengan 

demikian, siswa akan dapat belajar secara bermakna, 

karena telah menerapkan/mengaplikasikan konsep 

yang baru dipelajarinya dalam situasi baru.  
5. Evaluation (evaluasi) 

Pada tahap akhir ini dilakukan evaluasi terhadap 

keefektifan fase-fase sebelumnya dan juga evaluasi 

terhadap pengetahuan, dan  pemahaman konsep 

 

 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Classroom Action Research (CAR), yaitu 

sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam kelas 

secara bersama. Prosedur penelitian ini dirancang dalam 

2 siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Secara rinci langkah-langkah 

dalam setiap siklus dijabarkan sebagai berikut :  

1. Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan materi yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Learning 

Cycle. RPP ini akan digunakan oleh peneliti 

sebagai pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

b. Menyusun dan menyiapkan media pembelajaran 

berupa handout  dan LKS  yang digunakan dalam 

setiap proses pembelajaran. 
c. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi 

keterlaksanaan proses pembelajaran. 

d. Mempersiapkan kisi-kisi soal dan soal test. 

2. Tindakan  

a. Pra Tindakan  

Kegiatan pra tindakan memberikan sosialisasi 

tentang bagaimana cara pelaksanaan model 

pembelajaran Learning Cycle  pada materi 
pencemaran lingkungan. Dengan adanya 

sosialisasi ini diharapkan siswa dapat memahami 

sintak-sintak dalam  proses pembelajaran. 

b. Tindakan  

Pada tahap tindakan ini peneliti melaksanakan 

pembelajaran dengan model Learning Cycle yang 

telah dirancang yaitu berdasarkan RPP yang telah 

dipersiapkan. Sementara itu, guru bersama 

pengamat lain mengamati keterlaksanaan proses 

pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas. 

Rencana kegiatan yang dilakukan sifatnya terbuka 
terhadap perubahan-perubahan, sesuai dengan 

kegiatan yang ada selama proses pelaksanaan di 

lapangan. Pada siklus pertama, tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti adalah: 

1.) Peneliti memunculkan  minat dan rasa ingin 

tahu siswa terhadap materi pencemaran 

lingkungan yang akan dibahas melalui tahap 

engagement. 

2.) Peneliti memandu diskusi siswa, diskusi 

tersebut dilakukan secara berkelompok saat 

fase exploration.  Siswa dibagi  menjadi 6 
kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5 orang 

siswa. Mereka mendiskusikan materi 

berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam  

LKS, mereka berdiskusi bersama teman 

sekelompoknya. 

3.) Peneliti memotivasi siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

saat fase explanation. 

4.) Peneliti memotivasi dan memfasilitasi siswa 

dalam menerapkan konsep yang sudah 

diperoleh siswa saat fase elaboration.  
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5.) Peneliti melakukan evaluation untuk 

menyimpulkan keseluruhan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

3. Pengamatan  

Pengamatan dilaksanakan selama pelaksanaan 
tindakan, sebagai upaya mengetahui jalannya 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan observasi peneliti 

dibantu oleh 2 orang pengamat yang ikut mengamati 

jalannya pembelajaran berdasarkan pedoman 

observasi yang telah disiapkan. Pada tahap ini, 

dilakukan observasi untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran yang digunakan dapat berjalan sesuai 

dengan sintak-sintaknya.  

4. Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah dilakukan 

pengamatan. Masalah yang muncul, kekurangan-

kekurangan dan segala hal yang berkaitan dengan 

tindakan yang telah dilakukan, kemudian dilakukan 

refleksi yang bertujuan terhadap proses yang telah 

terjadi, maupun ketercapaian pembelajaran untuk 

menyimpulkan data dan informasi yang berhasil 

dikumpulkan sebagai pertimbangan perencanaan dan 

pembelajaran siklus berikutnya. Pelaksanaan refleksi 

berupa diskusi antara guru IPA  yang bersangkutan 
dengan peneliti. Dengan adanya refleksi, peneliti 

dan guru dapat mengetahui kekurangan dari siklus I 

dapat dilakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1. Lembar Observasi Proses Pembelajaran Pada 

Materi Pencemaran Lingkungan Siklus 1 

Tahap-Tahap Aspek yang Diamati Y/ T 

Tahap 
Engagement 

Guru membangkitkan minat siswa 

dan keingintahuan siswa. 
Y 

Guru mengajukan pertanyaan 
tentang fenomena dalam kehidupan 
sehari-hari yang berhubungan 
dengan topik bahasan. 

Y 

Guru mengkaitkan topik yang 
dibahas dengan pengalaman siswa. 

Y 

Tahap 
Exploration 

Guru membagi kelompok siswa Y 

Guru memandu diskusi. Y 

Guru berperan sebagai fasilisator.  

Tahap 
Explanation 

Guru mendorong siswa untuk 
menyampaikan hasil diskusinya 

kedepan kelas. 

Y 

Guru mendorong siswa untuk 
menjelaskan konsep baru yang 
mereka temukan dengan kalimat 
sendiri. 

Y 

Guru mendengarkan penjelasan dari 
siswa. 

Y 

Tahap 
Exploration 

Guru memfasilitasi konsep yang 
telah ditemukan siswa pada setting 
yang baru. 

Y 

Tahap 
Evaluation 

Guru mereview jalannya proses 
pembelajaran. 

Y 

Guru memberikan kesimpulan dan 

rangkuman tentang materi yang telah 
dipelajari. 

Y 

Tabel 2. Lembar Observasi Proses Pembelajaran Pada 

Materi Pencemaran Lingkungan Siklus II. 

Tahap-Tahap Aspek yang Diamati Y/ T 

Tahap 
Engagement 

Guru membangkitkan minat siswa 
dan keingintahuan siswa. 

Y 

Guru mengajukan pertanyaan tentang 
fenomena dalam kehidupan sehari-
hari yang berhubungan dengan topik 
bahasan. 

Y 

Guru mengkaitkan topik yang dibahas 
dengan pengalaman siswa 

Y 

Tahap 
Exploration 

Guru membagi kelompok siswa. Y 

Guru memandu diskusi. 
Y 

Guru berperan sebagai fasilisator. 

Tahap 
Explanation 

Guru mendorong siswa untuk 
menyampaikan hasil diskusinya 
kedepan kelas. 

Y 

Guru mendorong siswa untuk 
menjelaskan konsep baru yang 
mereka temukan dengan kalimat 
sendiri. 

Y 

Guru mendengarkan penjelasan dari 
siswa. 

Y 

Tahap 
Exploration 

Guru memfasilitasi konsep yang telah 
ditemukan siswa pada setting yang 
baru. 

Y 

Tahap 
Evaluation 

Guru mereview jalannya proses 
pembelajaran. 

Y 

Guru memberikan kesimpulan dan 
rangkuman tentang materi yang telah 

dipelajari. 

Y 

Tabel 3. Hasil Belajar Kemampuan Kognitif Siswa Pada 

Siklus 1 

Perolehan 
Nilai 

Jumlah 
Siswa 

Presentase Jumlah 
Siswa (%) 

Rata – Rata 
Nilai 

< 70 11 36,66 
68,56 

≥ 70 19 63,33 

Tabel 4. Hasil Belajar Kemampuan Kognitif Siswa Pada 

Siklus II 

Perolehan 
Nilai 

Jumlah 
Siswa 

Presentase Jumlah 
Siswa (%) 

Rata – Rata 
Nilai 

< 70 5 16,66 
75,76 

≥ 70 25 83,33 

Tabel 5. Perbandingan Nilai Rata-Rata Perolehan  Hasil 

Test Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Learning Cycle Pada Sebelum 
Menggunakan Model Pembelajaran, Test Siklus 

I dan Test Siklus II 

Proses Pembelajaran Rata –Rata 

Sebelum menggunakan model pembelajaran 
Learning Cycle 

65 

Setelah menggunakan model Learning 
Cycle siklus I 

68,56 

Setelah menggunkan model Learning Cycle 
siklus II 

75,76 

Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan  

kemampuan kognitif C1-C3 pada proses pembelajaran  

materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan 

model Learning Cycle di kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati . Model pembelajaran Learning 

Cycle merupakan salah satu model pembelajaran  yang 

diterapkan di kelas  VII C SMP Muhammadiyah 2 Mlati  

sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juni 2014.  
Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh 

melalui tes pada proses pembelajaran materi 
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pencemaran lingkungan di kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati  dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle, dapat diketaui bahwa 

terjadi peningkatan kemampuan kognitif C1-C3 siswa.  

Peningkatan siswa ini dapat dilihat dari nilai rata-rata  

test siswa dan presentase ketuntasan secara klasikal 

yang meningkat pada setiap siklusnya. Hal ini karena 

siswa sudah mampu beradaptasi terhadap model 

pembelajaran Learning Cycle. Learning Cycle 
merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 5 

tahapan, yaitu tahap engagement, exploration, 

explanation, elaboration, dan evaluation.  

Sebelum di praktekan di kelas, guru terlebih dahulu 

harus menjelaskan kepada siswa tentang proses 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan model 

Learning Cycle supaya siswa paham mengenai hal-hal  

apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran 

tersebut. Model pembelajaran Learning Cycle ini 

merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 5 

tahapan, sehingga sebelum di praktekkan siswa harus 

memahami tugas yang harus dilakukan pada setiap 
tahapan prosesnya. Pada tahap engagement guru 

membangkitkan minat siswa untuk tertarik mempelajari 

materi yang akan dipelajari dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian sehari-hari yang 

berhubungan dengan materi pelajaran, sehingga dengan 

jawaban siswa yang disampaikan  guru mengetahui 

kemampauan awal yang dimiliki oleh siswa. Pada tahap 

exploration guru membagi kelompok pada kelas VII C, 

setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Pada tahapan ini 

setiap kelompok mengerjakan soal yang ada di LKS dan 

dikerjakan secara berdiskusi dengan anggota 
kelompoknya masing-masing. Guru hanya sebagai 

fasilisator dan membimbing jalannya proses diskusi 

tersebut. Kemudian pada tahap explanation  siswa 

didorong untuk menyampaikan hasil diskusi dengan 

kalimat  dan konsep yang mereka dapatkan  sendiri. 

Kemudian kelompok yang lain menanggapi hasil dari 

kelompok yang menyampaikan hasilnya. Pada tahap 

elaboration untuk lebih mengingat dan memahami 

materi yang sudah diperoleh siswa, guru memfasilistasi 

siswa dengan memberikan soal-soal berupa soal pilihan 

ganda, kemudian siswa mengerjakan soal tersebut 
secara individu. Kemudian, pada tahap terakhir yaitu 

tahap evaluation  guru menyimpulkan keseluruhan 

materi yang telah dipelajari pada proses pembelajaran 

tersebut. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara 

yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan proses 

pembelajaran apa sudah sesuai dengan  sintak-sintak 

penggunaan model pembelajaran Learning Cycle. Untuk 

mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa ranah 

C1-C3 guru akan memberikan soal test  berupa soal-soal 

pilihan ganda yang berisi soal-soal C1-C3 yang 
berhubungan dengan materi pencemaran lingkungan 

yang sedang dipelajari. Tes hasil belajar dipergunakan 

untuk mengukur  tingkat ketuntasan belajar siswa, 

berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes 

tersebut. 

Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 

pada materi pencemaran lingkungan kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati dilaksanakan pada dua siklus. 

Penelitian pada siklus I diperoleh hasil tes  yang cukup 

baik pada kemampuan kognitif C1-C3 siswa 

dibandingkan dengan hasil sebelum digunakan model 

pembelajaran  Learning Cycle. Hal tersebut juga terjadi 

pada peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II. Hal ini 

ditunjukkan dengan  berdasarkan hasil tes siswa yang 

dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung, 

hasil yang diperoleh dari  post-test adalah nilai rata-rata 

pada siklus I sebesar 68,56. Kemudian siswa yang 
memperoleh nilai < 70 berjumlah 11 orang atau 36.66 % 

dan yang memperoleh nilai ≥70 berjumlah 19 orang 

atau 63,33%. Pembelajaran pada siklus I belum 

mencapai maksimal karena belum mencapai indikator 

yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan  oleh 

banyaknya siswa yang belum paham dan terbiasa  

dengan penggunaan  model pembelajaran Learning 

Cycle, sehingga  pada saat  siswa melakukan  kegiatan 

tahapan sintak-sintak pembelajaran terdapat  beberapa 

siswa yang masih belum fokus dan kurang serius. 

Beberapa siswa masih sibuk dengan kegiatannya 

sendiri, mengobrol dengan teman kelompoknya atau 
bermain gadget mereka. Oleh  sebab itu, kesiapan  

siswa untuk  mengikuti pembelajaran  dengan 

menggunakan model pembelajarn Learning Cycle 

sangatlah penting agar  hasil yang didapat bisa 

maksimal. Siswa yang belum terbiasa  dengan 

penggunaan model atau metode tertentu lama 

berpengaruh terhadap  proses belajar siswa. Selain itu, 

meningkatnya kemampuan kognitif siswa pada ranah 

kognitif C1-C3 juga didukung adanya aktivitas kegiatan 

yang dilakukan  siswa dalam setiap sintak–sintak model 

pembelajaran yang digunakan. Menurut Usman (2011: 
21-22 ) aktivitas murid sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga muridlah yang 

seharusnya banyak aktif, sebab murid sebagai subjek 

didik adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang 

melaksanakan belajar. Sehingga siswa lebih mudah 

memahami  materi pelajaran yang diterimanya. 

Pada pembelajaran siklus II dengan menggunakan 

model Learning Cycle berjalan cukup baik 

dibandingkan dengan  siklus I dan mengalami 

peningkatan ranah kognitif C1-C3 siswa. Dapat dilihat 

dari rata-rata nilai hasil tes siswa kelas VII C yaitu dari 
68,56 menjadi 75,76.  Siswa yang memperoleh nilai 

diatas KKM juga meningkat yaitu  siswa yang 

memperoleh nilai <70 sebanyak 5 orang atau 16,66 %  

dan yang memperoleh nilai ≥70 sebanyak 25 orang atau 

83,33 % dari jumlah 30 siswa yang hadir. Pada siklus II 

siswa sudah mulai memahami sintak-sintak yang harus 

dilakukan dalam setiap tahap proses pembelajaran. 

Siswa sudah memahami tugas yang mereka lakukan dan 

mereka  bekerja sama dalam mengerjakan soal diskusi 

yang ada didalam LKS. Mereka mulai memperhatikan 

ketika pada tahap eksplanation ketika kelompok lain 

membacakan hasil diskusi kemudian kelompok yang 
lain menyimak dengan baik. Siswa mulai berpartisipasi 

dalam setiap tahap pembelajaran serta banyak dari siswa 

yang mulai fokus dengan pembelajaran  yang dilakukan 

dan  sudah jarang terlihat siswa yang tidak serius seperti 

pada pembelajaran siklus I. 

Setelah digunakan pembelajaran  dengan 

menggunakan  model Learning Cycle terlihat bahwa  

hasil belajar siswa mengalami peningkatan atau dengan 
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kata lain kemampuan kognitif C1-C3 meningkat. 

Peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif C1-C3 

siswa terlihat dari sebelum  penggunaan model 

Learning Cycle sampai setelah pengunaan model 

Learning Cycle pada sikkus I dan siklus II. Sebelum 

penggunaan  model Learning Cycle  nilai rata-rata hasil 

test siswa sebesar 65, kemudian  setelah digunakan  

model Learning Cycle pada proses pembelajarn siklus I 

nilai rata-rata  hasil tes sedikit meningkat menjadi 
menjadi 68,56. Peningkatan hasil nilai kemampuan 

kognitif C1-C3 pada siswa tersebut mungkin disebabkan 

oleh penggunaan model pembelajaran Learning Cycle 

yang terdiri dari 5 tahapan, dengan tahapan-tahapan 

yang dilakukan tersebut siswa dapat lebih memahami 

materi yang disampaikan sehingga siswa bisa 

mengerjakan soal-soal tes yang diberikan. Kemudian 

setelah dilakukan siklus I peneliti melanjutkan 

penelitian untuk siklus II, hasil yang diperoleh pada 

siklus yang II lebih baik dibandingkan dengan siklus I. 

Hal ini bisa di dilihat pada Tabel 4. Siklus II diperoleh  

nilai rata-rata siswa sebesar 75,76. Nilai tersebut sudah 
mencapai batas kriteria minimum yang ditetapkan oleh 

sekolah walaupun nilai yang diperoleh tidak sempurna 

sesuai apa yang diharapkan. Peningkatan pada 

kemampuan ranah kognitif C1-C3 dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pada 

siswa dan siswa pun lebih mudah memahami isi dari 

materi tersebut. Penggunaan sintak-sintak dalam proses 

pembelajaran  dalam model Learning Cycle tentu saja 

bisa membuat siswa lebih mengingat dan memahami 

apa yang mereka pelajari. Ditinjau dari dimensi siswa 
penerapan model pembelajaran Learning Cycle akan 

memberikan keuntungan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan motivasi siswa karena dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran. 

2. Pembelajaran lebih bermakna karena siswa secara 

langsung mengalami proses pemerolehan konsep dan 

memahami aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari  

Namun, selain kelebihan tersebut  ada beberapa 

kekurangan dari model pembelajaran Learning Cycle 

yaitu memerlukan pengelolaan kelas yang lebih 
terencana dan terorganisir. Pengelolaan kelas 

merupakan salah satu faktor penting yang perlu 

diperhatikan guru dalam proses pembelajaran karena 

pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat 

mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang 

efektif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat 

tercapai  jika guru mampu mengatur anak didik dan 

sarana pengajaran serta  mengendalikannya dalam 

suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 

pengajaran juga hubungan interpersonal yang baik 

antara guru dengan anak didik dan anak didik dengan 

anak didik merupakan syarat pengelolaan kelas. Hal 
inilah yang membuat guru kesulitan untuk mengatur 

siswa di dalam kelas saat melakukan sintak-sintak 

model pembelajaran Learning Cycle apalagi jumlah  

siswanya banyak. Salah satu faktor inilah yang 

menyebabkan hasil nilai post-test kemampuan ranah 

kognitif C1-C3 siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 

2 Mlati tidak begitu sempurna walaupun sudah 

mencapai kriteria batas ketuntasan minimum. 

Berdasarkan uraian tersebut, terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa  maka penelitian ini dihentikan  

sampai pada siklus II saja berdasarkan usaha perbaikan 

pembelajaran biologi melalui penggunaan model 

pembelajaran Learning Cycle pada materi pencemaran 

lingkungan sebagai salah satu usaha perbaikaan hasil 

belajar  khususnya ranah kognitif C1-C3 siswa cukup 

berhasil sehingga hasil belajar ranah kognitif C1-C3 

siswa meningkat. 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 
kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Mlati dapat 

disimpulkan  bahwa:  

1. Proses penerapan model pembelajaran Learning 

Cycle  dalam proses pembelajaran  biologi  pada 

materi pencemaran Lingkungan  dikelas VII C SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati  dapat terlaksana sesuai 

dengan  sintak-sintak model pembelajaran Learning 

Cycle. 

2. Penerapan model pembelajaran  Learning Cycle 

dapat  meningkatkan hasil belajar pada kemampuan 

ranah kognitif C1-C3 siswa kelas VII C SMP 
Muhammadiyah 2 Mlati. 

3. Hasil  yang dicapai  pada setiap siklus pembelajaran  

biologi materi pencemaran  lingkungan  melalui 

model Learning Cycle yang bertujuan untuk 

meningkatkan  hasil belajar pada  kemampuan ranah 

kognitif C1-C3 siswa kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati adalah nilai rata-rata hasil 

test pada proses  pembelajaran  meningkat  sebesar 

7,2. 

 

Saran 

Berdasarkan  hasil dari penelitian ini, ada beberapa 

saran  yang perlu dipertimbangkan  dalam penggunaan 

model  Learning Cycle  untuk pembelajaran biologi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai  masukan  informasi kepada pihak 

sekolah tentang bagaimana meningkatkan ranah 

kognitif C1-C3 siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Learning Cycle. 

2. Bagi Guru 

Model pembelajaran  Learning Cycle hendaknya 

dapat  dijadikan pilihan  sebagai model pembelajaran  

yag digunakan dalam proses pembelajaran dikelas 

sehingga proses pembelajaran dikelas tidak hanya 

menggunakan metode yang konvensional saja. 

3. Bagi Peneliti 

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan  

dengan acuan penelitian  selanjutnya  dengan 

menggabungkan model pembelajaran lain yang dapat  
meningkatkan prestasi  belajar biologi siswa dan 

pada pokok bahasan  yang lain juga. 
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