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INTISARI 

 

IMPLEMENTASI METODE LEARNING CYCLE 5E SEBAGAI UPAYA 

PENINGKATAN KARAKTER SISWA KELAS XI SEMESTER 2 DI SMAN 1 

DAGANGAN MADIUN JAWA TIMUR 

 

Oleh: 

Eva Lutviana 

NIM.10670059 

 
Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan karakter siswa yang mencakup nilai kedisiplinan, 

kreativitas, tanggung jawab dan kerja keras, sehingga dapat mencapai kategori tinggi sebanyak 

75% dari siswa kelas XI di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa Timur dengan 

mengimplementasikan model pembelajaran learning cycle 5E dalam setiap pembelajaran kimia 

dan mengetahui hasil dari implementasi model learning cycle 5E dalam meningkatkan karakter 

siswa yang meliputi kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab dan kerja keras siswa kelas XI 

semester 2 di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa Timur. 

Penelitian ini merupakan Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. 

Siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Dagangan Madiun Jawa Timur tahun ajaran 2013/2014, 

sejumlah 32 siswa sebagai subyek dalam penelitian ini. penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Setiap 

siklus tediri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan, observasi dan refleksi. 

Jenis tindakan dalam penelitian ini adalah implementasi metode learning cycle 5E dan hasilnya 

berupa peningkatan karakter siswa yang dibatasi pada implementasi nilai kedisiplinan, kreativitas, 

tanggung jawab dan kerja keras dalam ranah afektif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah lembar observasi implementasi nilai, lembar skala karakter siswa dan lembar skala 

karakter siswa untuk orang tua. Lembar observasi dan lembar skala siswa dan orang tua dianalisis 

dengan deskriptif kuantitatif. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

Peningkatan karakter siswa kelas XI di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa Timur dapat 

teramati dari proses yang telah diberikan. Mulai dari pertemuan pertama dan kedua pada siklus I 

siswa diajak untuk melakukan percobaan, dari sini sudah dapat terlihat kedisiplinan, kreativitas, 

kerja keras dan tanggun jawab siswa dalam pembelajaran. Semua siswa membawa apa yang telah 

ditentukan, datang tepat waktu tanpa ada yang terlambat, bertanya apabila ada yang kurang jelas, 

dan mau berusaha ketika mengalami kesulitan pada saat percobaan. Pada siklus II siswa diajak 

untuk menuangkan pemikirannya dalam mind mapping yang dibuat secara berkelompok dan pada 

pertemuan terakhir siswa diajak untuk mengisi TTS secara berkelompok. Dari proses 

pembelajaran yang telah dilakukan dapat terllihat peningkatan pada setiap siklusnnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode lerning cycle 5E dapat digunakan untuk 

meningkatkan karakter siswa. Peningkatan nilai kedisiplinan berturut-turut dari pra siklus 

sebanyak 0% mencapai kategori sangat tinggi, siklus I sebanyak 96,875% yang mencapai kategori 

sangat tinggi, dan siklus II sebanyak 100% yang mencapai kategori sangat tinggi. Pada nilai 

kreativitas dapat ditunjukkan dengan persentase jumlah siswa yang mampu mencapai kategori 

tinggi sebesar 0% pada pra siklus, sebesar 37,5% pada siklus I, dan 46,875% yang mencapai 

kategori tinggi pada siklus II. Nilai tanggung jawab yang mencapai kategori sangat tinggi sebesar 

0% pada pra siklus, sebesar 53,125% yang mencapai kategori sangat tinggi pada siklus I, dan 

78,125% mencapai kategori sangat tinggi pada siklus II. Nilai kerja keras yang mencapai kategori 

tinggi sebesar 0% pada pra siklus, sebesar 62,5% pada siklus I, dan 71,875% pada siklus II. Maka 

dari itu, penerapan metode  lerning cycle 5E pada pembelajaran kimia dapat meningkatkan 

karakter siswa kelas XI IPA 3 di SMA Negeri 1 Dagangan Madiun Jawa Timur. 

 

Kata kunci: learning cycle, karakter, nilai, kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab, kerja 

keras 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Pencapaian hasil pembelajaran yang optimal dibutuhkan guru yang kreatif 

dan inovatif yang selalu mempunyai keinginan terus menerus untuk memperbaiki 

dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Upaya  untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas harus 

selalu dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan 

penelitian tindakan kelas (PTK), dengan PTK kekurangan dan kelemahan yang 

terjadi dalam proses belajar mengajar dapat teridentifikasi dan terdeteksi, untuk 

selanjutnya dicari solusi yang tepat (Aryulina, 2009: 94). 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 23 september 2013 di  SMAN 1 

Dagangan, siswa kelas IPA 3 memiliki karakteristik yang bermacam-macam, 

seperti rasa ingin tahu yang tinggi sehingga selalu terjadi komunikasi yang baik 

antar siswa dan guru. Ketika siswa bertanya guru pun menanggapi pertanyaan 

siswa tersebut dengan baik, akan tetapi antusias belajar siswa yang masih sangat 

kurang, siswa yang cenderung mudah menyerah dalam pengerjaan soal. Selain itu 

terdapat beberapa kebiasaan siswa yang cenderung malas membaca materi 

sebelum proses  belajar  dilaksanakan, sehingga materi pelajaran yang seharusnya 

telah dipelajari siswa sebelumnya harus diajarkan kembali oleh guru mulai dari 

awal. Kebiasaan siswa yang sering mengerjakan tugas rumah maupun tugas 

mandiri di sekolah dengan mencontek teman. Guru selalu mengingatkan pelajaran 

sebelumnya dengan memberikan soal yang berkaitan dengan materi sebelumnya 

ataupun dengan tanya jawab langsung ke siswa. Walaupun memakan waktu yang 
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cukup lama, namun guru selalu melakukannya untuk mengingatkan kembali agar 

siswa tidak lupa dengan materi yang telah diajarkannya. Definisi karakter  

tersebut dipaparkan oleh guru kimia di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa Timur 

berdasarkan hasil observasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMAN 1 Dagangan pada 

tanggal 23 September 2013 dapat disimpulkan bahwa pelajaran kimia merupakan 

pelajaran yang abstrak dan dianggap sulit oleh para siswa karena cenderung sulit 

untuk dibayangkan. Banyak faktor yang menyebabkannya, hal ini tidak terlepas 

dari faktor siswa, guru, bahkan pelajaran dan metode mengajar yang digunakan 

oleh guru. Kegiatan pembelajaran kimia seharusnya dilakukan dengan mengaitkan 

antara pengembangan diri dengan proses pembelajaran di kelas melalui 

pengalaman-pengalaman belajar yang menarik, interaktif dan juga inovatif. Guru 

kimia di SMAN 1 Dagangan Madiun mengetahui dan paham tentang beberapa 

model dan metode yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar seperti 

diskusi, ceramah, mind mapping, TGT (Team Game Tournament) dan lain 

sebagainya.  

Kendala lain yang dihadapi saat ini, khususnya dalam pembelajaran kimia, 

adalah cara guru menyampaikan pelajaran yang  jarang menggunakan model dan 

metode yang bervariasi. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan 

diskusi dalam penyampaian pembelajarannya, sehingga siswa cenderung duduk, 

diam, mendengarkan dan hanya mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini 

juga mengakibatkan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. Pada saat guru menggunakan metode diskusi, hanya beberapa siswa 
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saja yang aktif. Beberapa siswa sangat sulit diajak untuk aktif sehingga selalu 

guru yang berperan lebih aktif untuk menghidupkan suasana dalam pembelajaran 

tersebut. Selain itu, penanaman nilai karakter dalam proses belajar mengajar 

masih sangat kurang. 

 Menurut guru kimia di SMAN 1 Dagangan tersebut dalam RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) pun pada setiap step pelaksanaannya sudah tertulis 

nilai karakter apa yang ingin dicapai, akan tetapi masih sangat sulit untuk 

pencapaiannya, hanya beberapa nilai karakter yang sudah dapat dicapai. Beberapa 

nilai karakter yang ingin dicapai lainnya, antara lain nilai-nilai yang berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran seperti; nilai kreativitas, nilai tanggung jawab, nilai 

kedisiplinan dan kerja keras.  

Berdasarkan  hasil observasi dan juga wawancara kepada guru pelajaran 

kimia di SMAN 1 Dagangan Madiun menyebutkan beberapa kendala dan masalah 

(situasi kelas) yang ada di sana salah satunya  selain minat baca siswa kelas XI di 

SMAN 1 Dagangan Madiun ini masih rendah. Guru juga kesulitan dalam 

memahami karakter setiap siswa, beliau memaparkan bahwa sebagai guru yang 

baik harus dapat memilih model dan metode yang sesuai dalam setiap pengajaran, 

agar semua siswa dapat memahami pelajaran kimia secara mendalam. 

Kendala-kendala lain yang guru alami  dalam hal kesesuaian/sinkronasi 

dalam RPP yang telah dibuat dengan waktu yang disediakan masih belum bisa 

tercapai hingga 100%, Selain itu guru sering kekurangan waktu dalam 

menjelaskan materi karena selalu diulang-ulang. Siswa selalu lupa dengan materi 

yang telah diajarkan oleh guru. Siswa bisa sangat antusias jika guru sangat 
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menguasai model yang ingin digunakan, sehingga jelas metode dan model seperti 

apa yang akan digunakan (sistematika model yang akan digunakan dalam 

pengajaran itu jelas). Ketika siswa mengetahui jika siswa  dinilai maka para siswa 

akan sangat antusias dan meresponnya dengan sangat baik.  

Pada setiap pertemuan guru selalu mengingatkan kembali materi yang 

telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Pada materi perhitungan, siswa 

selalu beranggapan ketika pembelajaran kimia tidak akan berhubungan dengan 

matematika tetapi anggapan siswa tersebut salah, karena dalam kimia akan selalu 

berhubungan dengan matematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa dalam perhitungan (penggunaan rumus-rumus) masih sangat 

kurang/rendah. Belum semua siswa telah mencapai nilai KKM yang telah 

ditentukan dari sekolah. Siswa yang mendapat nilai dibawah KKM biasanya 

diberikan soal remidi untuk perbaikan agar dapat mencapai nilai KKM yang telah 

ditentukan. Telah dipaparkan oleh guru kimia di SMAN 1 Dagangan Madiun 

Jawa Timur bahwa pembelajaran kimia di sekolah tersebut memiliki nilai KKM 

kognitif 75. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM kurang lebih sebanyak 75% 

dari KKM yang telah ditentukan. 

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti ingin menerapkan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E (LC 5E) yang merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dengan jalan berperan 

aktif. Melalui penerapan model Learning Cycle 5E (LC 5E) siswa akan cenderung 

aktif dan selalu memiliki gagasan dalam berpendapat karena dengan model ini 
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siswa yang dituntut untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Guru 

hanya sebagai fasilitator untuk pembelajaran yang akan berlangsung. 

Model ini sangat tepat untuk dijadikan solusi dari kurangnya nilai karakter 

dari siswa terkait dengan nilai kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab dan kerja 

keras karena dengan model ini yang terdiri dari 5 fase mulai dari keterlibatan 

siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran, mengembangkan dan menemukan 

sendiri pengetahuan awal para siswa dengan berbagai aktivitas pembelajaran 

dengan membaca, mendengarkan dan lain sebagainya, kemudian dengan 

penyampaian pemahaman siswa terhadap hasil eksplorasi mereka, penerapan 

konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks yang berbeda, dan 

memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan penilaian sejauh mana 

keberhasilan kompetensi yang telah dicapai oleh siswa. Model Learning Cycle 5E 

(LC 5E)  sangat menstimulasi keaktifan dan kemandirian para siswa dalam proses 

belajar mengajar. Jadi, model ini sangat tepat untuk digunakan dalam proses 

belajar mengajar di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa Timur yang belum pernah 

diterapkan oleh guru di SMA tersebut. Peneliti berkeyakinan bahwa masalah-

masalah yang dihadapi guru kimia yang berkaitan dengan proses belajar mengajar 

di sekolah akan dapat terselesaikan dengan penggunaan model Learning Cycle 5E 

(LC 5E) ini yang menuntut keaktifan  dan kemandirian siswa dalam proses belajar 

mengajar. 
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B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah di SMAN 1 Dagangan Madiun, yaitu: 

1. Antusiasme siswa yang masih sangat kurang dalam proses pembelajaran. 

2. Sifat siswa yang mudah menyerah dalam pengerjaan soal-soal latihan 

ataupun tugas mandiri. 

3. Kurangnya minat baca siswa yang mengakibatkan kurangnya pemahaman 

siswa tentang materi yang akan dipelajari karena siswa cenderung malas 

membaca materi sebelum memasuki pertemuan selanjutnya. 

4. Siswa yang sering mencontek ketika diberikan tugas mandiri/pekerjaan 

rumah. 

5. Siswa sering lupa dengan materi sebelumnya, sehingga setiap memasuki 

pembelajaran guru selalu mengulang materi yang telah diajarkan. 

6. Beberapa siswa yang sering terlambat dalam pengumpulan tugas. 

7. Sebagian siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia merupakan pelajaran 

yang sulilt.. 

8. Siswa masih berada di luar kelas ketika guru datang ke kelas. 

9. Beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. 

10. Beberapa nilai karakter siswa seperti kedisiplinan, kreativitas, tanggung 

jawab dan kerja keras yang masih sulit untuk dicapai oleh siswa. 

11. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran karena proses pembelajaran 

terpusat pada guru (teacher centered). 

12. Karakter setiap siswa dalam pembelajaran yang sulit untuk dipahami. 
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13. Keaktifan siswa dalam berdiskusi yang masih kurang. 

14. Keterbatasan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

15. Beberapa siswa yang belum mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka dalam penelitian ini 

difokuskan pada: 

1. Nilai karakter yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran mencakup nilai 

kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab dan kerja keras. 

2. Penelitian dilaksanakan di kelas XI IPA SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa 

Timur. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimanakah model pembelajaran learning cycle 5E  dapat 

meningkatkan nilai kreativitas, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja 

keras sehingga dapat mencapai kategori tinggi sebanyak 75% dari siswa 

kelas XI di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa Timur? 

2. Bagaimanakah hasil dari implementasi model learning cycle 5E dalam 

meningkatkan nilai kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab dan kerja 

keras siswa kelas XI semester 2 di SMAN 1 Dagangan Madiun Jawa 

Timur? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk: 

1. Meningkatkan karakter siswa yang mencakup nilai kedisiplinan, 

kreativitas, tanggung jawab dan kerja keras, sehingga dapat mencapai 

kategori tinggi sebanyak 75% dari siswa kelas XI di SMAN 1 Dagangan 

Madiun Jawa Timur dengan mengimplementasikan model pembelajaran 

learning cycle 5E dalam setiap pembelajaran kimia. 

2. Mengetahui hasil dari implementasi model learning cycle 5E dalam 

meningkatkan karakter siswa yang meliputi kedisiplinan, kreativitas, 

tanggung jawab dan kerja keras siswa kelas XI semester 2 di SMAN 1 

Dagangan Madiun Jawa Timur. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti sebagai calon guru memperoleh pengalaman secara langsung dalam 

pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di sekolah tertentu 

dan dalam menerapkan suatu model dan metode pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif  dalam menanamkan pemahaman konsep-konsep kimia 

bagi siswa. 
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2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dengan memberikan 

model  lain dalam pembelajaran kimia yang sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dengan meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas analisa hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Setelah siswa diberikan perlakuan/treatment mulai dari siklus pertama, 

materi penggolongan larutan, suspensi dan koloid pada pertemuan pertama 

dan pembuatan koloid pada pertemuan kedua dengan siklus seperti berikut. 

a. Siklus 1, Pertemuan pertama:  

Tahapan Siklus Kegiatan Siswa/ keterangan 

Pembangkitan minat Siswa diberikan apersepsi terkait dengan 

materi yang akan diajarkan 

Eksplorasi  Siswa diberi kesempatan untuk 

menggolongkan dan mencari tahu perbedaan 

ketiga campuran itu melalui percobaan 

Eksplanasi  Masing-masing kelompok 

mengkomunikasikan apa yang tela diperoleh 

pada saat percobaan pada kelompok yang lain. 

Elaborasi  Siswa diberi kesempatan untuk menerapkan 

konsep yang diperoleh dari fase 2 dan 3 ke 

dalam situasi baru dengan mengerjakan soal-

soal baru yang ada pada worksheet.  

Evaluasi  Siswa diberikan kuis sebagai penilaian tingkat 

pemahamannya dengan materi yang telah 

dikerjakan 

b. Siklus 1, Pertemuan kedua: 

Tahapan Siklus Kegiatan Siswa/ keterangan 

Pembangkitan minat Siswa diminta membaca buku-

buku kimia dan handout untuk 

menggali kemampuan awalnya 

Eksplorasi  Siswa memahami langkah-

langkah cara mengisi diagram 

Vee yang telah disiapkan 

Eksplanasi  Siswa diajak untuk melakukan 

percobaan pembuatan sistem 

koloid menggunakan diagram Vee 
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Elaborasi  Siswa melakukan percobaan 

dengan prosedur kerja yang telah 

disepakati (prosedur yang benar) 

pengamatan yang telah dilakukan 

pada kolom hasil pengamatan 

yang tersedia 

Evaluasi  Salah satu perwakilan siswa dari 

setiap kelompok mempresntasikan 

hasil dari percobaan yang telah 

dilakukan. 

Pada siklus kedua dengan materi sifat-sifat koloid pada pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua dengan materi jenis-jenis koloid yang 

dapat dilihat seperti siklus berikut. 

c. Siklus 2, Pertemuan pertama: 

Tahapan Siklus Kegiatan Siswa/ keterangan 

Pembangkitan minat Siswa membaca handout dan 

mendiskusikannya dengan 

kelompoknya 

Eksplorasi  Siswa membuat mind mapping 

dengan kelompoknya 

Eksplanasi  Setiap kelompok 

mengkomunikasikan dan 

mempresentasikan mind mapping 

yang telah dibuat pada  kelompok 

yang lain 

Elaborasi  Siswa diberikan soal dan 

menukarkan jawabannya dengan 

kelompok lain, dipresentasikan 

dan langsung diberi feedback oleh 

guru, kelompok yang lain 

mengoreksi jawaban yg didapat. 

Evaluasi  Siswa diberikan kuis  

d. Siklus 2, pertemuan kedua: 

Tahapan Siklus Kegiatan Siswa/ keterangan 

Pembangkitan minat Siswa membaca buku dan 

handout yang telah diberikan oleh 

guru untuk membangun 

kemampuan awalnya. 

Eksplorasi  Siswa menyimak dan 

mendiskusikan, mencari contoh 
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penerapan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari dengan 

kelompoknya masing-masing. 

Eksplanasi  Siswa menjelaskan hasil diskusi 

di depan kelas, kelompok lain 

memberikan tangapan dan guru 

memberikan feedback   

Elaborasi  Siswa mengerjakan dan 

menyelesaikan soal yang 

diberikan oleh guru. 

Evaluasi  Siswa berkelompok untuk 

mengerjakan TTS yang telah 

disiapkan oleh guru untuk 

evaluasi pada proses pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

Pada setiap proses berjalannya pembelajaran mulai dari pra siklus, 

siklus 1 dan II sudah terlihat beberapa peningkatan yang tejadi, siswa 

selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan waktu yang 

telah ditentukan, siswa disiplin, ketika guru datang semua sudah berada 

dalam ruang kelas, setiap perubahan siswa dapat teramai dengan jelas 

ketika pembelajaran berlangsung. 

2. Peningkatan karakter siswa dapat terlihat mulai dari pra siklus, siklus I dan 

siklus II ditunjukkan dengan persentase jumlah siswa yang mampu 

mencapai kategori tinggi sebesar, yaitu pada implementasi nilai kedisiplinan 

sebesar 34,375%; siklus II menjadi kategori sangat tinggi sebesar 53,125%; 

dan 100%. Nilai kreativitas sebesar 0%; siklus I menjadi kategori sangat 

tinggi sebesar 37,5%; dan 53,125%. Nilai tanggung jawab sebesar 12,5%; 

46,875%; dan siklus II menjadi kategori sangat tinggi sebesar 78,125%. 

Nilai kerja keras 0%; 62,5% dan 53,125%. Dengan demikian, penerapan 

model learning cycle 5E pada pembelajaran kimia dapat meningkatkan 
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karakter siswa kelas XI SMA Negeri 1 Dagangan Madiun Jawa Timur tahun 

pelajaran 20013/2014. 

B. Implikasi  

Pada penelitian ini diperoleh beberapa temuan penting yang seharusnya 

dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan pembelajaran mata pelajaran 

kimia, meliputi: 

1. Siswa dapat mengalami pembelajaran yang komprehensif tidak hanya 

meningkatkan kognitif tetapi juga nilai-nilai dengan adanya semangat dan 

kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran kimia menggunakan model 

Learning cycle 5E.  

2. Pendidikan secara berkesinambungan mulai dari keluarga berlanjut ke 

sekolah dan masyarakat sebagai pendidikan nilai yang akan membentuk 

karakter harus ditumbuhkembangkan, sehingga nantinya akan menghasilkan 

individu yang memiliki akhlak mulia, beretos kerja, dan cendekia. 

3. Pembentukkan karakter anak dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 

pembelajaran kimia dengan diterapkannya pendidikan nilai. 

C. Keterbatasan Peneliti 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian meliputi: 

1. Nilai yang dikembangkan dari model learning cycle 5E hanya 4 saja, yaitu 

kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab dan kerja keras. 

2. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan dalam pembelajaran 

sehingga masih diperlukan pengembangan pada penelitian selanjutnya. 
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3.  Kesesuaian  waktu yang telah direncanakan dengan apa yang telah 

dilaksanakan masih kurang sesuai. 

4. Model learning cycle 5E dengan model-model pembelajaran yang bervariasi 

memakan waktu yang cukup banyak dan siswa agak sulit apabila diajak 

untuk belajar lebih cepat dari pada biasanya. 

D. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka disarankan bahwa dalam 

pembelajaran mata pelajaran kimia perlu adanya peningkatan proses pembelajaran 

yang mencakup beberapa hal, meliputi: 

1.  Dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru menyisipkan nilai-nilai yang 

dapat membangun karakter positif anak sesuai dengan materi yang sedang 

dipelajari. 

2. Model learning cycle 5E dapat digunakan untuk mempelajari konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih 

memudahkan anak menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari. 

3. Guru mengembangkan tehnik pembelajaran kooperatif lainnya sehingga 

siswa akan mendapatkan variasi kegiatan pembelajaran kimia. 

4. Saat presentasi hasil kegiatan dan menanggapi pertanyaan/ide/pendapat, 

hindari dominasi oleh siswa-siswa tertentu. 

5.  Mengingat penerapan pembelajaran learning cycle 5E ini bisa juga untuk 

melatihkan keterampilan proses dasar siswa, maka banyak memerlukan alat 

dan bahan pendukung proses pembelajaran, kreatifitas guru untuk 

mengoptimalkan alat yang tersedia sangat diperlukan.
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