
 

1 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E 

BERBASIS INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

PESERTA DIDIK PADA MATERI FLUIDA STATIS 

(Penelitian Pre-Experiment di kelas XI IPA 1 MAN Subang) 

 

Asep Agung 

Program Studi Pendidikan MIPA 

Fakultas Pascasarjana 

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di MA Negeri Subang, nilai rata-rata hasil belajar pada materi 

fluida statis masih rendah dibandingkan dengan materi yang lainnya. Salah satu alternatif yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E berbasis inkuiri serta 

peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi fluida statis. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pre-experimental design dengan desain one-group pretest-posttest. Sampel 

pada penelitian ini yaitu kelas XI IPA 1 MA Negeri Subang berjumlah 30 orang yang dipilih dengan 

menggunakan tekning purpossive sampling. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata aktivitas guru 

sebesar 91% dan aktivitas peserta didik sebesar 87% termasuk ke dalam kategori sangat baik. 

Rata-rata nilai LKPD peserta didik sebesar 72% dengan kategori baik. Terdapat peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada materi fluida statis dengan melihat indeks N-gain sebesar 0,41 yang 

berkategori sedang, peningkatan hasil belajar ranah afektif sebesar 76% dengan kategori baik. 

Peningkatan hasil belajar ranah psikomotor sebesar 71% dengan kategori baik. Hasil perhitungan 

dengan uji hipotesis menggunakan t-Test: Paired Two Sample for Means dengan thitung > ttabel 

(15,529 > 2,042). Dengan demikian model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi fluida statis. 

Kata kunci: Learning Cycle 5E berbasis inkuiri, hasil belajar, fluida statis 

 

PENDAHULUAN 

Tiberghien et al (1998: 6) membahas mengenai peran guru, dalam hal ini guru fisika 

yang sebenarnya memiliki tugas yang cukup menarik yaitu berperan sebagai seorang 

cendikiawan fisika bagi peserta didiknya. Sebagai pengajar, guru dituntut harus mampu 

mengatur pengetahuan keilmuwan fisikanya untuk diajarkan kepada peserta didik mereka, 

atau dengan kata lain agar pengetahuan guru dapat dicerna dan dipelajari oleh peserta 

didik. Guru tidak secara langsung menggunakan pengetahuan yang dihasilkan oleh penulis 

dan ilmuwan fisika, tetapi guru menggunakan pengetahuan yang telah diformulasi ulang 

agar lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. 

Kenyataan yang sering ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa, mata pelajaran 

fisika masih dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Yesilyurt (2004: 49) menjelaskan 

bahwa telah banyak penelitian yang menekankan mengenai kesulitan peserta didik dalam 

memahami pelajaran sains (fisika, kimia, biologi), dan hal ini tampak lazim diantara para 

peserta didik. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Arief (2012: 9) menyatakan bahwa faktor-
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faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran 

fisika adalah meliputi minat, bakat, motivasi, intelegensi, fasilitas sekolah, guru, sarana dan 

prasarana, dukungan, dan aktivitas.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Subang yang meliputi kegiatan wawancara dengan wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum, guru fisika, dan peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala 

sekolah bagian kurikulum menyatakan bahwa fisika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Begitupun hasil wawancara dengan guru 

fisika, bahwa hampir seluruh materi fisika sulit dipahami oleh sebagian peserta didik. Namun 

lebih utamanya peserta didik kurang aktif dan antusias dalam pembelajaran di kelas. Selaras 

dengan pernyataan dari guru, peserta didik juga menyatakan mereka kurang begitu tertarik 

terhadap mata pelajaran fisika. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata peserta didik yang 

cukup rendah dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis ketika berada di kelas, 

sebagian peserta didik masih saja tidak antusias dan tidak terlibat secara langsung di dalam 

pembelajaran. Di samping itu, guru masih menjadi pusat utama pembelajaran dan masih 

menggunakan metode ceramah dalam penyampaiannya, sehingga pembelajaran di dalam 

kelas menjadi pasif. Apa yang dikatakan oleh wakil kepala sekolah, guru fisika, dan peserta 

didik yang ada di MAN Subang sesuai dengan apa yang terjadi di kelas. 

Berdasarkan nilai rata-rata peserta didik dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 

materi semester dua kelas XI berhasil melampaui batas nilai KKM yang ditetapkan, kecuali 

untuk materi fluida statis. Materi fluida statis memiliki nilai rata-rata hasil belajar peserta 

didik yang terendah di antara materi-materi lainnya. Hal ini diduga disebabkan pada proses 

pembelajaran guru masih menjadi pusat informasi utama sehingga peserta didik menjadi 

tidak terlibat langsung dalam pembelajaran di kelas yang berakibat rendahnya nilai hasil 

belajar peserta didik. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu model 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik menjadi terlibat dalam pembelajaran di 

kelas dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Salah satu model tersebut adalah 

model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri. Model pembelajaran Learning Cycle 

5E berbasis inkuiri merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

Selama pelaksanaan pembelajaran, peserta didik dapat bereksplorasi, membangun 

pemahaman mereka sendiri, dan menghubungkan pemahaman mereka dengan situasi yang 

lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bybee et al. 

(2006: 8) menjelaskan bahwa tahap-tahap dari pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis 

inkuiri ini meliputi engage (membangkitkan minat), explore (eksplorasi), explain 

(menjelaskan), elaborate (elaborasi/mengembangkan), dan evaluate (evaluasi). 

Sudjana (2009: 155) juga menjelaskan bahwa pada proses pembelajaran inkuiri di 

kelas, ada lima interaksi yang mungkin ditunjukkan. Pertama, guru memberi suatu situasi, 

permasalahan, atau pertanyaan pada peserta didik. Peserta didik pada tahap ini akan 

diberikan suatu pertanyaan oleh guru dan tugas peserta didik adalah menjawab pertanyaan 

dari guru berdasarkan pemahaman awal mereka yang kemudian mereka membuat rumusan 

masalah untuk dipecahkan. Kedua, peserta didik secara mandiri, dalam kelompok kecil, atau 

dalam satu kelas menentukan prosedur untuk mempelajari situasi yang telah dibuat dalam 

rumusan masalah, kemudian membuat hipotesa dari rumusan masalah sesuai materi yang 
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dipelajari. Ketiga, peserta didik mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan/hipotesis. Keempat, seluruh peserta didik di kelas melakukan 

analisis dan penarikan kesimpulan pada metode dan prosedur inkuiri mereka untuk 

menemukan metode umum yang dapat diterapkan pada situasi yang lain. Kelima, peserta 

didik mengkomunikasikan atau menyampaikan tentang apa yang didapat kepada guru, dan 

temannya. 

Beberapa hasil penelitian tentang penerapan model pembelajaran LC 5E berbasis 

inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar kognitif dan psikomotorik, keaktifan dan prestasi 

hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, prestasi belajar 

aspek kognitif dengan kreativitas tinggi, dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

peserta didik. (Rizal, 2013: 22; Taddaga, 2011: 13; Asna, TT: 162; Fadirubun, 2013: 70; 

Susanti dan haryono, 2012: 66, Yuliani, 2014: 2). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan proses 

pembelajaran peserta didik dan guru di kelas XI IPA 1 MAN Subang pada penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri materi fluida statis serta pengaruh 

penerapan model pebelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri terhadap peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

Secara lebih rinci, tahap-tahap dari model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis 

inkuiri ini meliputi engage (membangkitkan minat) dengan cara peserta didik merumuskan 

suatu masalah yang disajikan oleh guru; explore (eksplorasi) pada tahap ini peserta didika 

akan melakukan observasi atau pengamatan langsung berupa kegiatan praktikum; explain 

(menjelaskan) dengan cara menyajikan data yang telah didapatkan dan 

mengkomunikasikannya, elaborate (elaborasi/mengembangkan); dan evaluate (evaluasi). 

Keterlaksanaan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri akan 

diamati oleh tiga orang observer menggunakan instrumen dengan skala Likert berupa 

lembar observasi keterlaksanaan model Learning Cycle 5E berbasis inkuiri. 

 Jumlah kegiatan guru dan peserta didik pada model pembelajaran LC 5E berbasis 

inkuiri adalah 48 item dalam bentuk angket skala Guttman pada setiap pertemuannya. 

Lembar observasi digunakan pada pertemuan kesatu, kedua dan ketiga dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes uraian sebanyak 

16 soal. Adapun indikator pembelajaran dari materi fluida statis adalah sebagai berikut: (1) 

menuliskan konsep tekanan hidrostatis berdasarkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari; 

(2) menguraikan faktor-faktor tekanan hidrostatis berdasarkan fenomena kehidupan sehari-

hari; (3) mengimplementasikan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari; (4) 

menganalisis fenomena kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis; 

(5) menuliskan persamaan tekanan hidrostatis berdasarkan fenomena kehidupan sehari-

hari; (6) mengaitkan konsep prinsip Pascal dalam kehidupan sehari-hari; (7) menuliskan 

persamaan prinsip Pascal berdasarkan fenomena kehidupan sehari-hari; (8) menguraikan 

tekanan terbesar yang dialami benda; (9) menganalisis fenomena kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan prinsip Pascal; (10) mengimplementasikan prinsip Pascal dalam 

kehidupan sehari-hari; (11) menentukan syarat keadaan benda dalam bejana berdasarkan 

hukum Archimedes; (12) menguraikan faktor benda dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan hukum Archimedes; (13) mengimplementasikan hukum Archimedes dalam 

kehidupan sehari-hari; (14) menganalisis benda berdasarkan tabel yang berkaitan dengan 
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hukum Archimedes; (15) menghitung besar volume suatu benda berdasarkan persamaan 

hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari; (16) menafsirkan fenomena yang 

berhubungan dengan hukum Archimedes. Tes ini dilakukan dan dianalisis untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi fluida statis dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri dengan rentang skor yang diberikan untuk 

setiap soal dari 0 sampai 5. 16 indikator hasil belajar ini dirumuskan kedalam empat kategori 

ranah kognitif yakni C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), dan C4 

(menganalisis). Indikator ranah afektif yang diukur adalah receiving (penerimaan), 

responding (peresponan), valuing (penilaian), organization (pengorganisasian), dan 

characterization (pengkarakterisasian). Sedangkan untuk indikator ranah psikomotor aspek 

yang diukur adalah imitasi (imitation), manipulasi (manipulation), presisi (presition), 

artikulasi (articulation), naturalisasi (naturalization). 

METODE 

Penelitian ini dilakukan, menggunakan metode metode penelitian yang digunakan 

adalah pre-expremental design, dengan one group pretest-postest design. Desain 

eksperimen ini membandingkan antara hasil tes awal dengan tes akhir setelah atau sebelum 

diberikan perlakuan kepada objek penelitian.  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPA yang terdiri dari tiga kelas. 

Populasi terdiri atas peserta didik-peserta didik yang relatif homogen dan pemilihan sample 

adalah menggunakan teknik sampling purposive (Sugiyono, 2013: 64), karena pengambilan 

anggota sampel dengan cara memilih kelas dengan peserta didik yang sudah pernah 

melakukan pembelajaran atau praktikum berbasis inkuiri. Setelah melakukan diskusi dengan 

guru fisika kelas XI MAN Subang, seluruh kelas XI sudah pernah melakukan pembelajaran 

berbasis inkuiri namun hanya kelas XI IPA 1 yang dapat mengikuti pembelajaran berbasis 

inkuiri dengan sungguh-sungguh, sehingga pada penelitian kali ini yang akan dijadikan 

sampel yaitu kelas XI IPA 1. Sebelum perlakuan diberikan, peserta didik diberi tes berupa 

soal uraian untuk mengetahui kemampuan awal. Setelah pembelajaran berakhir dapat 

diketahui keterlaksanaan penggunaan perangkat melalui hasil observasi dan tes akhir. 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi soal tes peningkatan hasil 

belajar berupa tes uraian dalam ranah kognitif, lembar observasi keterlaksanaan, angket 

skala Likert untuk mengukur ranah afektif, dan ranah psikomotorik yang ditunjang dengan 

penilaian LKPD sebagai tes unjuk kerja. 

Analisis data kuantitatif peningkatan hasil belajar peserta didik diperoleh 

berdasarkan perhitungan N-gain yang dikembangkan Hake (1999: 1). Persentase 

keterlaksanaan pembelajaran peserta didik dianalisis berdasaran observasi keterlaksanaan 

pembelajaran pada setiap indikator jawaban oleh setiap observer. Persentase 

keterlaksanaan pembelajaran ranah afektif dianalisis berdasarkan jawaban peserta didik 

pada saat pembelajaran, sedangkan untuk ranah psikomotorik dianalisis berdasarkan pada 

setiap indikator pembelajaran yang dilakukan oleh observer. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Berbasis Inkuiri  

Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas guru dan peserta didik pada 

pembelajaran menggunakan model Pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri 
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mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Adapun interpretasi keterlaksanaan 

aktivitas guru dan peserta didik secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2. Interpretasi Keterlaksanaan Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

Keterlaksanaan aktivitas guru pada pertemuan pertama mendapat persentase 

sebesar 79% dari jumlah 24 aktivitas guru dengan kategori baik, dan keterlaksanaan 

aktivitas peserta didik pada pertemuan pertama mendapat persentase sebesar 73% dari 

jumlah keselurahan 24 aktivitas peserta didik dengan kategori cukup. Selanjutnya 

keterlaksanaan aktivitas guru dan peserta didik pada pertemuan kedua meningkat sangat 

signifikan. Persentase untuk keterlaksanaan aktivitas guru yaitu sebesar 96% dari 24 

aktivitas guru dengan kategori sangat baik, dan keterlaksanaan aktivitas peserta didik 

dengan persentase 92% dari 24 aktivitas peserta didik berkategori sangat baik. Persentase 

untuk keterlaksanaan aktivitas guru pada pertemuan ketiga ini sebesar 99% dari 24 aktivitas 

guru dengan kategori sangat baik. Peserta didik dengan persentase 97% dari 24 aktivitas 

peserta didik dengan kategori sangat baik. Berdasarkan seluruh pertemuan, bahwa terdapat 

peningkatan pada setiap pertemuannya terutama untuk aktivitas peserta didik yang setiap 

pertemuannya mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar dan masih banyak 

kekurangan pada pelaksanaannya dibandingkan dengan aktivitas guru yang tidak konsisten. 

Hal tersebut disebabkan oleh guru yang kurang mampu mengkondisikan peserta didik sebaik 

mungkin dan belum mampunya mengelola waktu dengan baik. Aktivitas peserta didik di luar 

langkah pada model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri ini juga mempengaruhi 

pada persentase keterlaksanaan pembelajaran. Untuk interpretasi keterlaksanaan aktivitas 

guru dan aktivitas peserta didik pada setiap langkah terangkum dalam Tabel 3.9 berikut. 

Tabel 3. Rata-rata Keterlaksanaan Tahapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Berbasis 

Inkuiri 

Pertemuan 

Keterlaksanaan 

Guru 

(%) 
Interpretasi 

Siswa 

(%) 
Interpretasi 

1 79 Baik 73 Cukup 

2 96 Sangat baik 92 Sangat baik 

3 99 Sangat baik 97 Sangat baik 

Rata-rata 91 Sangat baik 87 Sangat baik 

Langkah Model LC 5E Berbasis Inkuiri 
Rata-rata Interpretasi 

Guru (%) Siswa (%) Guru Siswa 

Engagement 92 88 Sangat baik Sangat baik 

Exploration 90 87 Sangat baik Sangat baik 

Explanation 92 83 Sangat baik Sangat baik 

Elaboration 91 90 Sangat baik Sangat baik 

Evaluation 93 89 Sangat baik Baik 

Penutup 96 88 Baik Baik 

Rata-rata 91 87 89 

Interpretasi Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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Rata-rata keterlaksanaan aktivitas guru dan peserta didik pada tahap engagement 

sebesar 92% dan 88% dengan kategori sangat baik, pada tahap exploration sebesar 90% 

dan 87% dengan kategori sangat baik, pada tahap explanation sebesar 92% dan 83% 

dengan kategori sangat baik, pada tahap elaboration sebesar 91% dan 90% dengan 

kategori sangat baik, pada tahap evaluation sebesar 93% dan 89% dengan kategori sangat 

baik. Besar keseluruhan persentase aktivitas guru dan peserta didik pada setiap tahapan 

adalah sebesar 91% untuk aktivitas guru dan 87% untuk aktivitas peserta didik dengan 

kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan aktivitas guru dan 

aktivitas peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

berbasis inkuiri terlaksana seluruhnya dengan persentase rata-rata 89,92% dengan kategori 

sangat baik. 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

Analisis Skor N-Gain 

Peningkatan hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari rata-rata nilai tes awal, 

tes akhir dan n-gain pada materi fluida statis secara keseluruhan tertera dalam Tabel 3 

berikut: 

Tabel 3. Skor Tes Awal, Tes Akhir, dan N-Gain 

 Skor N-
gain 

Kategori 

Pretest Posttest 
Jumlah 367 1010 

0,41 Sedang 
Rata-rata 12,23 33,67 

 

Nilai N-gain secara keseluruhan yaitu sebesar 0,41 dengan interpretasi sedang. 

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan N-gain tersebut menunjukkan bahwa keampuan 

peningkatan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik setelah diterapkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri. Keadaan tersebut 

disebabkan karena model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri dan hasil belajar 

mempunyai keterkaitan yang sangat signifikan yang berhubungan dengan indikator kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

Sebanyak 30 peserta didik yang mengikuti tes awal dan tes akhir, terdapat satu 

peserta didik (3% dari jumlah keseluruhan) dengan nilai N-gain berinterpretasi tinggi, 23 

peserta didik (77% dari jumlah keseluruhan) dengan nilai N-gain berinterpretasi sedang, dan 

enam peserta didik (20% dari jumlah keseluruhan) dengan nilai N-gain berinterpretasi 

rendah. 

Skor tes awal, tes akhir dan N-gain untuk setiap indikator hasil belajar ranah 

kognitif 

Rata-rata skor pretest, posttest dan N-gain untuk setiap indikator hasil belajar ranah 

kognitif dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Skor Tes Awal, Tes Akhir dan N-gain untuk Setiap Indikator Hasil Belajar Ranah 

Kognitif 

Indikator 
Rata-rata 

Pretest Posttest N-Gain Interpre-tasi 

Menuliskan konsep tekanan 
hidrostatis berdasarkan 

fenomena dalam kehidupan 
sehari-hari 

26 67 0,44 Sedang 

Menguraikan faktor-faktor 

tekanan hidrostatis berdasarkan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

45 70 0,33 Sedang 

Mengimplementasikan konsep 
tekanan hidrostatis dalam 

kehidupan sehari-hari 
15 41 0,25 Rendah 

Menganalisis fenomena 
kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan tekanan 

hidrostatis 

32 57 0,28 Rendah 

Menuliskan persamaan tekanan 

hidrostatis berdasarkan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

30 71 0,46 Sedang 

Mengaitkan konsep prinsip 

Pascal dalam kehidupan sehari-
hari 

30 53 0,26 Rendah 

Menuliskan persamaan prinsip 
Pascal berdasarkan fenomena 

kehidupan sehari-hari 
24 82 0,60 

 
 
 

Sedang 
Menguraikan tekanan terbesar 

yang dialami benda 
11 67 0,51 Sedang 

Mengimplementasikan prinsip 

Pascal dalam kehidupan sehari-
hari 

3 46 0,37 Sedang 

Menganalisis fenomena 
kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan prinsip Pascal 
23 60 0,38 Sedang 

Menentukan syarat keadaan 
benda dalam bejana 

berdasarkan hukum Archimedes 
29 69 0,44 Sedang 

Menguraikan faktor benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan hukum 

Archimedes 

31 65 0,38 Sedang 

Mengimplementasikan hukum 
Archimedes dalam kehidupan 

sehari-hari 
17 55 0,37 Sedang 

Menganalisis benda berdasarkan 
tabel yang berkaitan dengan 

hukum Archimedes 
8 63 0,49 Sedang 

Menghitung besar volume suatu 

benda berdasarkan persamaan 
hukum Archimedes dalam 

kehidupan sehari-hari 

18 69 0,50 Sedang 

Menafsirkan fenomena yang 
berhubungan dengan hukum 

Archimedes 

25 75 0,53 Sedang 

Rata-rata 22,94 63,12 0,41 Sedang 

 

Indikator menuliskan persamaan prinsip Pascal memiliki nilai N-gain tertinggi yaitu 

sebesar 0,60 dengan kategori sedang dan indikator mengimplementasikan konsep tekanan 
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hidrostatis ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi nilai N-gain terendah yaitu sebesar 0,25 

dengan kategori rendah. Alasan indikator ketiga, empat, dan enam mendapatkan nialai N-

gain terendah karena pada pertemuan pertama dan kedua ketika pembelajaran di kelas guru 

belum mampu mengatur waktu yang diperlukan atau yang disediakan secara maksimal 

sehingga pembelajaran di kelas terkesan terburu-buru yang berakibat rendahnya nilai N-

gain. Untuk indikator lainnya, dengan nilai N-gain berinterpretasi sedang dapat diartikan 

bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif yang cukup 

signifikan dengan rata-rata peningkatan hasil belajar ranah kognitif peserta didik adalah 0,41 

dengan kategori sedang. 

Skor rata-rata tes awal, tes akhir, dan N-gain setiap jenjang kognitif 

Tabel 5 memaparkan dan menggambarkan mengenai skor hasil tes awal, tes akhir, 

dan N-gain untuk setiap jenjang kognitif, yang dibatasi hanya pada C1, C2, C3, dan C4. 

Tabel 5. Skor Rata-rata Tes Awal, Tes Akhir, dan N-Gain setiap Jenjang Kognitif 

Jenjang 
kognitif 

Nomor Item 
Skor Rata-rata 

N-Gain Interpretasi 
Tes Awal Tes Akhir 

C1 1,5,7,11 3,63 9,63 0,49 Sedang 

C2 2,8,12,16 3,73 9,23 0,45 Sedang 

C3 3,10,13,15 2,43 7,50 0,37 Sedang 

C4 4,6,9,14 2,43 7,30 0,36 Sedang 

Rata-rata 3,05 8,42 0,42 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai N-gain pada setiap jenjang 

adalah berinterpretasi sedang, artinya bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta 

didik yang cukup signifikan pada setiap jenjang kognitif. Nilai N-gain terbesar terdapat pada 

jenjang kognitif C1 yaitu sebesar 0,49 dan N-gain terendah terdapat pada jenjang kognitif C4 

yaitu sebesar 0,36. Hal ini sesuai dengan taksonomi Bloom revisi Krathwohl untuk tingkatan 

paling mudah yaitu C1 (mengingat) sedangkan tingkatan yang cukup sulit yaitu C4 

(menganalisis) dengan cara melihat perolehan nilai N-gain. 

Analisis hasil belajar peserta didik ranah afektif 

Materi fluida statis terdiri atas sebelas indikator pembelajaran ranah afektif, masing-

masing indikator disesuaikan dengan materi yang diajarkan untuk tiap pertemuannya, 

selengkapnya dijelaskan dalam Tabel berikut: 

Tabel 6. Analisis Hasil Belajar Ranah Afektif 

Aspek Indikator 

Jumlah Skor 
Peserta Didik 

Pertemuan ke 
(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Interpretasi 

1 2 3 

Receiving 

Antusias memperhatikan dengan penuh 
perhatian penjelasan materi 

74 79 84 79 Baik sekali 

Senang mengikuti pembelajaran dengan 
menerapkan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E berbasis inkuiri 
77 79 83 80 Baik sekali 

Mudah menjawab soal-soal setelah 
diterapkan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E berbasis inkuiri 

73 70 75 73 Baik 

Responding 

Berusaha mengerjakan tugas dengan 

semaksimal mungkin tanpa 
melihat/mencontek pekerjaan orang lain 

73 70 76 73 Baik 

Menulis hal-hal penting dalam 
pembelajaran setelah diterapkan model 

75 81 83 80 Baik sekali 
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Aspek Indikator 

Jumlah Skor 

Peserta Didik 
Pertemuan ke 

(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Interpretasi 

1 2 3 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis 
inkuiri 

Ikut berpartisipasi aktif dalam 
mendiskusikan suatu permasalahan 
kelompok mengenai materi/konsep 

73 77 81 77 Baik 

Valuing 

Menginterpretasikan konsep ke dalam 

kehidupan sehari-hari setelah diterapkan 
model pembelajaran Learning Cycle 5E 

berbasis inkuiri 

76 79 81 79 Baik 

Organization 

Teliti dalam menyusun segala sesuatu 
yang berkaitan dengan praktikum 

75 77 74 75 Baik 

Membandingkan antara hasil praktikum 
dengan teori yang ada 

74 73 74 74 Baik 

Characterization 

Berhati-hati dalam mempertimbangkan 
suatu persoalan/masalah 

72 76 81 76 Baik 

Menunjukkan sikap senang terhadap mata 
pelajaran fisika yang diberikan setelah 

diterapkannya model pembelajaran 
Learning Cycle 5E berbasis inkuiri 

71 76 77 75 Baik 

Rata-rata 74 76 79 76 Baik 

 

Peningkatan hasil belajar peserta didik ranah afektif setiap indikator mengalami 

peningkatan skor yang didapat pada setiap pertemuannya. Pada indikator senang mengikuti 

pembelajaran dan menulis hal-hal penting memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 

80% dengan kategori baik sekali. Sedangkan indikator mudah menjawab soal menjadi nilai 

terendah dibandingkan dengan indikator lain yaitu sebesar 73% dengan kategori baik. Hal 

ini disebabkan oleh kemampuan operasi matematika peserta didik yang masih kurang dan 

hanya segelintir peserta didik yang sudah mahir dalam perhitungan matematika sehingga 

nilai rata-rata yang didapat pun menjadi rendah. Namun, jika dilihat secara keseluruhan 

rata-rata peningkatan hasil belajar ranah afektif peserta didik adalah 76% dengan kategori 

baik. 

Analisis hasil belajar peserta didik ranah psikomotor 

Materi fluida statis terdiri atas lima indikator pembelajaran ranah psikomotor, 

masing-masing indikator disesuaikan dengan materi yang diajarkan untuk tiap 

pertemuannya, selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 7. Analisis Hasil Belajar Ranah Psikomotor 

Indikator 

Jumlah Skor Peserta Didik 
Pertemuan ke (%) 

Rata-
rata (%) 

Interpretasi 

1 2 3 

Dapat mengikuti petunjuk praktikum dengan benar 57 66 79 67 Baik 

Dapat melakukan kegiatan praktikum dengan benar 57 72 79 69 Baik 

Mampu memperlihatkan keahlian dalam praktikum 

berdasarkan petunjuk praktikum dengan benar 
65 68 81 71 Baik 

Mampu mengaitkan hasil praktikum dengan teori 62 71 80 71 Baik 
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Indikator 

Jumlah Skor Peserta Didik 

Pertemuan ke (%) 
Rata-

rata (%) 
Interpretasi 

1 2 3 

yang ada dengan tepat 

Mampu merancang hasil praktikum ke dalam 
laporan praktikum 

66 81 82 76 Baik 

Rata-rata 61 71 80 71 Baik 

  

Berdasarkan Tabel 7 peningkatan hasil belajar peserta didik ranah psikomotor setiap 

indikator mengalami peningkatan skor yang didapat pada setiap pertemuannya. Pada 

indikator mampu merancang hasil praktikum ke dalam laporan praktikum memperoleh nilai 

rata-rata tertinggi yaitu sebesar 76% dengan kategori baik. Sedangkan indikator dapat 

melakukan kegiatan praktikum memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 69% 

dengan kategori baik. Hal ini disebabkan pada pertemuan pertama peserta didik masih 

kesulitan dalam melakukan praktikum sehingga nilai psikomotornya pun sangat kecil yang 

berimbas pada nilai rata-rata. Namun, jika dilihat secara keseluruhan rata-rata peningkatan 

hasil belajar ranah psikomotor peserta didik adalah 71% dengan kategori baik. 

Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t karena kedua data terdistribusi secara 

normal. Perhitungan dan analisis uji t. Berdasarkan rekapitulasi hasil uji t dengan 

menggunakan microsoft excel dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. 

Besaran Nilai 

Md 21,43 

 

15439 

 

413449 

N 30 

n-1 29 

n(n-1) 870 

thitung 15,529 

ttabel 2,042 

Hasil thitung > ttabel 

Keterangan H0 ditolak Ha diterima 

Interpretasi 
Terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik pada 

materi fluida statis 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t menggunakan microsoft excel) pada Tabel 3.25 

nilai thitung yang diperoleh adalah 15,53 pada taraf signifikansi 0,05 besarnya nilai ttabel adalah 

2,042 sehingga thitung > ttabel karena itu H0 ditolak sedangkan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi fluida statis di kelas XI IPA 1 MA 

Negeri Subang, Kabupaten Subang. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data terhadap hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di MA Negeri Subang mengenai model pembelajaran Learning Cycle 5E 

berbasis inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi fluida statis 

diperoleh kesimpulan: 
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1. Berdasarkan hasil analisis lembar observasi keterlaksanaan aktivitas guru dan peserta 

didik dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri di 

kelas XI IPA 1 MA Negeri Subang terlaksana dengan rata-rata tiap pertemuan dari jumlah 

keseluruhan 24 aktivitas guru dan aktivitas peserta didik dengan kategori sangat baik. 

Rata-rata nilai LKPD peserta didik pada setiap pertemuannya berkategori baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis inkuiri terhadap peningkatan hasil belajar 

peserta didik kelas XI IPA 1 MAN Subang materi fluida statis yang cukup signifikan. 

Besarnya peningkatan hasil belajar peserta didik ditunjukkan oleh indeks normal gain 

termasuk ke dalam kategori sedang. Peningkatan hasil belajar ranah afektif ditunjukkan 

oleh penilaian angket yang diberikan kepada peserta didik dengan rata-rata setiap 

pertemuan dengan kategori baik. Peningkatan hasil belajar ranah psikomotor ditunjukkan 

oleh rata-rata penilaian hasil pengamatan lima orang observer setiap pertemuan 

terhadap peserta didik dengan kategori baik. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, pembahasan lanjutan serta 

kesimpulan yang telah dilakukan di atas, maka diajukan saran-saran yang dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk memaksimalkan pelaksanaan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

berbasis inkuiri, pengelolaan alokasi waktu menjadi poin terpenting mengingat banyak 

tahapan yang memerlukan penggunaan waktu yang cukup banyak, seperti tahap 

exploration, explanation, dan elaboration. Tahap elaboration pada penelitian ini menjadi 

yang ternedah maka untuk mencegahnya, guru harus mampu menjelaskan teori yang 

dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga konsep yang didapatkan oleh 

peserta didik menjadi lebih mudah dipahai. Guru harus pandai dalam mengelola kelas 

dan waktu pembelajaran, hal ini bertujuan agar pembelajaran tidak terkesan terburu-

buru agar pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Untuk mencegah adanya peserta didik yang merasa kesulitan atau kebingungan dalam 

memahami dan melaksanakan tahapan model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis 

inkuiri serta dalam mengisi LKPD, guru ada baiknya mengadakan pertemuan khusus 

sebelum pelaksanaan pembelajaran bersama peserta didik untuk membahas tahapan-

tahapan dalam model pembelajaran learning cycle 5E berbasis inkuiri dan petunjuk 

pengisian LKPD. Indikator pada ranah kognitif yaitu pada jenjang C4 (menganalisis) 

menjadi yang terendah, untuk ranah afektif indikator terendah diperoleh pada mudah 

menjawab soal, sedangkan ranah psikomotor indikator dapat mengikuti petunjuk 

praktikum memperoleh kategori rendah. Maka untuk mencegahnya dari ketiga ranah 

tersebut, guru harus mampu memberikan pengalaman-pengalaman konkret yang sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan konsep atau teori yang ada 

sehingga pada jenjang kognitif C4 dan indikator pada ranah afektif dan psikomotor 

menjadi tinggi. 
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