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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar fisika siswa kelas X MIA 1 SMA 

Negeri 11 Kota Jambi dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle (LC) Tipe 5e pada materi 

Usaha dan Energi. Penelitian  ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian berupa angket motivasi belajar siswa, lembar observasi kegiatan 

guru, dan lembar observasi kegiatan siswa. Teknik analisis data motivasi, dan lembar observasi kegiatan 

guru dianalisis secara kuantitatif, data observasi aktivitas siswa dianalisis secara kualitatif. Pada siklus I 

prose pembelajaran belum berjalan dengan baik, sehingga hasil angket motivasi siswa berada pada rata-rata 

64,91 dengan kriteria kurang baik. penelitian ini belum mencapai  hasil yang diharapkan yaitu dengan nilai 

hasil belajar 63,40 dan rata-rata nilai angket motivasi 48,97. Kendala yang dialami yaitu guru tidak 

menyampaikan tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari siswa. Solusinya guru harus 

menyampaikan tujuan pembelajaran berdasarkan aplikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Pada siklus II proses pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya namun rata-rata skor 

motivasi masih kurang yaitu 81,80 atau kategori kurang baik. Kendala yang dialami yaitu guru masih kurang 

membimbing siswa untuk melakukan hipotesis dan prediksi, solusinya gurusharus tegas dalam membimbing 

siswa dalam melakukan hipotesis dan prediksi misalnya memeriksa lembar diskusi siswa. Pada siklus III 

terlihat peningkatan motivassi belajar fisika siswa diperoleh rata-rata skormotivasi 94,33 yaitu dalam 

kategori baik.  

 

Kata kunci: Motivasi, Model Pembelajaran Learning Cycle (LC) Tipe 5E 

 

Pendahuluan 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam khususnya pelajaran fisika masih 

dihadapkan pada rendahnya mutu hasil belajar 

fisika siswa sekolah menengah atas. 

Rendahnya mutu pendidikan disebabkan 

karena kurang efektifnya proses pembelajaran 

dan dapat dilihat dari prestasi belajar fisika. 

Suatu kenyataan bahwa banyak siswa 

mengatakan mata pelajaran fisika itu sulit, 

membosankan, kurang memberi tantangan dan 

lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari perolehan 

nilai ulangan umum semester yang selalu 

relatif rendah dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain yang setaraf kesulitannya, 

misalnya mata pelajaran matematika. 

Sebagian siswa kelas X MIA 1 SMA 

Negeri 11 Kota Jambi mengalami kesulitan 

dalam menerima materi pelajaran fisika. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang 

dilakukan ada dua faktor yang mempengaruhi 

prestasi hasil belajar siswa yakni faktor yang 

bersumber dari dalam diri siswa. Faktor dari 

dalam diri siswa yaitu rendahnya motivasi 

belajar siswa terhadap perhatian dalam belajar, 

ketekunan dalam belajar, tujuan yang ingin 

dicapai dalam belajar, rendahnya konsentrasi 

dalam belajar dan keinginan siswa untuk 

mendapatkan nilai dalam belajar fisika. Faktor 

yang bersumber dari lingkungan sekolah 

antara lain metode mengajar yang cocok 

dengan masalahnya, guru yang cakap, 

terampil, buku bacaan yang cukup dan alat 

peraga yang baik. 

Dari dua faktor tersebut yang sering 

diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar 
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pada umumnya adalah faktor metode mengajar 

guru. Selama ini, metode mengajar fisika di 

sekolah-sekolah cenderung menggunakan 

metode informatif. Guru mengajarkan fakta-

fakta, rumus-rumus, hukum-hukum tertentu 

dan siswa hanya aktif mencatat, 

mendengarkan informasi dari guru serta 

menghafalkan. Fisika dianggap sebagai ilmu 

pengetahuan yang statis yakni mengandung 

kebenaran-kebenaran mutlak yang tidak dapat 

diubah. Pengajaran fisika disini lebih 

mengutamakan produk keilmuan dan sikap 

ilmiah. Metode mengajar diatas menyebabkan 

siswa merasa jenuh, bosan, dan tidak 

termotivasi untuk mempelajari konsep fisika. 

Kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar akan 

menurunkan minat belajar siswa dalam 

mempelajari materi sehingga nilai atau prestasi 

siswa kurang baik atau dibawah target. 

Salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

adalah model pembelajaran Learning Cycle 

(LC) tipe 5E. Model pembelajaran Learning 

Cycle (LC) tipe 5E ini terdiri atas 5 tahap yaitu 

Engage (libatkan), Explore (eksplorasi), 

Explain (jelaskan), Elaborate (penerapan) dan 

Evaluate (evaluasi). Dengan kelima tahapan 

ini diharapkan siswa dapat memahami dan 

menggunakan konsep dengan baik. Model 

pembelajaran ini sangat berguna dalam 

membantu siswa memahami beragam kegiatan 

menciptakan sebuah analisis kritis sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

Langkah-langkah model learning 

cycle tipe 5e Bybee dalam Warsono dan 

Hariyanto (2012), dalam mengaplikasikan 

model  Learning cycle tipe 5e di kelas, 

tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1.  Engage (Libatkan). Pada tahap ini 

kegiatan pokok pembelajaran bertumpu 

pada upaya bagaimana meningkatkan 

minat siswa sambil menilai pemahaman 

awal para siswa terhadap topik yang 

dibahas, misalnya melalui suatu kegiatan 

apersepsi atau jenis advance organizer 

yang lain. 

2. Explore (Eksplorasi). Pada tahap ini 

kegaiatan pokok pembelajaran adalah 

melibatkan siswa dalam pokok bahasan 

atau topik pembelajaran, memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk 

membangun pemahamannya sendiri.   

3. Explain (Jelaskan). Pada tahap ini 

siswa diberi kesempatan untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah 

dipelajarinya sejauh ini dan 

menjelaskan maksudnya. 

4. Extend (kembangkan). Pada tahap 

ini siswa diberi kesempatan untuk 

menerapkan pengetahuan barunya 

dan secara berkesinambungan 

melakukan eksplorasi dari implikasi 

ini. Pada tahap ini, siswa 

mengembangkan konsep-konsep 

yang telah dipelajarinya, membuat 

jalinan dengan konsep terkait 

lainnya, kemudian mengaplikasikan 

pemahamannya ini dalam dunia 

nyata. 

5. Evaluate (Evaluasi). Pada tahap ini 

baik siswa maupun guru menilai 

sejauh mana terjadi pembelajaran 

dan pemahaman. Dalam hal ini, 

guru menilai sejauh mana siswa 

memperoleh pemahaman tentang 

konsep-konsep pokok bahan ajar 

dan memperoleh pengetahuan baru. 

Evaluasi dan penialian (asesmen) 

dapat berlangsung selama proses 

pembelajaran.  

 Model learning cycle tipe 5e 

mempunyai beberapa kelebihan sehingga perlu 

adanya pemahaman dalam melaksanakan 

model tersebut. Shoimin  (2014),  

memaparkan beberapa kelebihan model 

penemuan sebagai berikut:  

1. Meningkatkan motivasi belajar karena 

pebelajar dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

2. Siswa dapat menerima pengalaman dan 

dimengerti oleh orang lain 

3. Siswa mampu mengembangkan potensi 

individu yang berhasil dan berguna, 

kreatif, bertanggung jawab, 

mengaktualisasikan, dan 

mengoptimalkan dirinya terhadap 

perubahanyang terjadi 

4. Pembelajaran menjadi lebih bermakna 

Menurut Shoimin  (2014), 

memaparkan beberapa kekurangan model 

learning cycle tipe 5e sebagai berikut:  

1. Efektivitas pembelajaran rendah jika 

guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah model pembelajaran  
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2. Menurut kesungguhan dan kreativitas 

guru dalam merangcang dan 

melaksanakan proses pembelajaran 

3. Memerlukan pengelolaan kelas yang 

terencana dan terorganisasi 

4. Memerlukan waktu dan tenaga yang 

lebih banyak dalam menyusun rencana 

dan melaksanakan pembelajaran 

Motivasi memang muncul dari dalam diri 

manusia, tetapi kemunculannya disebabkan 

oleh adanya rangsangan /dorongan oleh unsur 

lain yang menjadi tujuannya. “Menurut 

Kadarsih (2012), motivasi belajar juga dapat 

diartikan sebagai dorongan yang 

memungkinkan siswa untuk bertindak dan 

melakukan sesuatu”. Seorang guru harus dapat 

menunjukkan pentingnya pengalaman dan 

materi belajar bagi kehidupan siswa, dengan 

demikian siswa akan belajar bukan hanya 

sekedar untuk memperoleh nilai atau pujian 

akan tetapi didorong oleh keinginan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Dimyati dan Mudjiono (2002) mengatakan  

bahwa siswa belajar karena didorong kekuatan 

mental, kekuatan mental itu berupa keinginan 

dan perhatian, kemauan, cita-cita di dalam diri 

seorang  terkadang adanya keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan 

dan mengarahkan sikap dan perilaku individu 

dalam belajar. Seperti yang dikatakan “Bloom 

(dalam  Ekawarna, 2009) bahwa motivasi 

belajar termasuk dalam tiga faktor utama yang 

mempengaruhi hasil belajar selain kemampuan 

kognitif dan kualitas pembelajaran”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar sangat berperan 

mendorong siswa mencapai keberhasilan 

belajarnya, keberhasilan mencapai tujuan 

berdampak pada kepuasan. Keberhasilan 

belajar yang diraihnya tentu akan 

menghasilkan kepuasan pada diri mereka 

sendiri. Motivasi ini merupakan dorongan 

yang timbul pada diri seseorang dan dapat 

membuat seseorang berkeinginan keras untuk 

mencapai tujuannya. 

Penggunaan model pembelajaran 

Learning Cycle tipe 5E diterapkan dengan 

tujuan untuk Meningkatkan motivasi belajar 

Siswa Kelas X MIA 1 SMAN 11 Kota Jambi 

pada mata pelajaran Fisika dengan materi 

Usaha dan Energi. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian 

adalah: 

1. Bagi peneliti, dapat memperoleh 

pengalaman langsung dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan 

menerapkan metode yang tepat dalam 

pembelajaran serta menambah 

pengetahuan dan bekal pengalaman 

sebagai calon guru. 

2. Bagi siswa, diharapkan melalui 

penerapan model pembelajaran Learning 

Cycle (LC) tipe 5E dapat meningkatkan 

motivasi belajar fisika. 

3. Bagi guru dan sekolah, dapat memberi 

masukan dan gambaran bagaimana 

penerapan model pembelajaran Learning 

Cycle (LC) Tipe 5E. 

Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Reseach). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan perpaduan 

antara tindakan (action) dan penelitian 

(research) yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelas. 

 

Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di 

kelas X MIA 1 SMA Negeri 11 Kota Jambi 

pada semester genap Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 

MIA 1, dengan jumlah siswa 36 orang siswa, 

yang terdiri dari 16 orang siswa laki-laki dan 

20 orang siswa perempuan.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data 

Jenis data yang diambil dalam 

penelitian ini berupa : 
1. Data Kuantitatif  yaitu data tentang 

motivasi instrinsik siswa, dan kegiatan guru 

setiap siklus. 

2. Data Kualitatif yaitu data tentang kegiatan 

siswa setiap siklus. 

Cara Pengambilan Data 

Pengambilan data kuantitatif  

dilakukan dengan menggunakan angket 

motivasi belajar, dan lembar observasi 

kegiatan guru. Sedangkan pengambilan data 

kualitatif dengan menggunakan lembar 

observasi kegiatan siswa 



4 

 

Instrumen Penelitian 

 Angket 

Sebelum angket disebar terlebih dahulu 

angket divalidasi oleh tim ahli dan dihitung 

reliabilitasnya. untuk mengetahui tinggi atau 

rendahnya motivasi siswa dalam belajar fisika 

digunakan angket tertutup dengan beberapa 

pernyataan yang berhubungan dengan 

motivasi. 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 Pada lembar observasi aktivitas siswa 

terdapat sederetan aktivitas siswa diamati oleh 

pengamat sebagai observer. Aktivitas yang 

diamati dan disusun sesuai dengan variable 

yang akan diukur yaitu motivasi dan hasil 

belajar siswa. Lembar observasi aktivitas 

siswa dalam bentuk isian angka dengan total 

nilai berupa persen. 

 

Lembar Observasi Kegiatan Guru 

 Pada lembar observasi kegiatan guru 

terdapat sederetan kegiatan guru yang diamati 

oleh pengamat sebagai observer. Pengamat 

untuk lembar observasi kegiatan guru 

dilakukan oleh guru bidang fisika di SMAN 6 

Kota Jambi. Lembar observasi kegiatan 

guru dalam bentuk checklist dengan 

menggunakan skala likert. Pengisian lembar 

observasi kegiatan guru dilaksanakan 

dipertemuan kedua tiap siklus. 

 

Validitas Tes 

 Validitas tes diartikan sebagai sebuah 

tes yang mampu mengukur apa yang hendak 

diukur. Dalam penelitian ini validitas yang 

digunakan berupa validitas isi, yaitu validitas 

yang apabila dapat mengukur kompetensi yang 

dikembangkan beserta indikator dan materi 

pembelajarannya. Sebuah tes memiliki 

validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, 

dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes 

tersebut dengan kriterium. Teknik yang 

digunakan untuk mengetahui kesejajaran 

adalah teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto 

(2013): 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌2)]
 

 

Dimana: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi antara variabel X 

dan Y, dua variabel yang  

dikorelasikan (𝑥 = 𝑋 − �̅� dan 𝑦 =
𝑌 − �̅�) 

N = Jumlah siswa 

X = Skor dari item yang diuji 

Y = Skor total 

 

Penentuan validitas suatu butir soal 

yaitu dengan membandingkan koefisien 

korelasi (rhitung) dengan rtabel pada taraf 

signifikansi 5%. Jika rhitung > rtabel maka soal 

dinyatakan valid, tetapi jika rhitung < rtabel maka 

soal dinyatakan tidak valid 

 

ReliabilitasTes  

Reliabilitas alat penilaian adalah 

kepercayaan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan dapat dipercaya 

akan memberikan hasil yang relatif tetap. 

Menurut Arikunto (2013), untuk menentukan 

reliabilitas suatu soal berbentuk objektif maka 

dapat digunakan rumus Kuder-Richardson (K-

R20) dibawah ini: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ) 

dengan:  𝑆2 =
Σ𝑋2−

(Σ𝑋)2

𝑁

𝑁
   

Keterangan : 

𝑟11= Reliabilitas tes secara keseluruhan 

n  = Banyaknya butir soal 

p = proporsi subjek yang menjawab item 

dengan benar 

q   = proporsi subjek yang menjawab item 

dengan salah= 1p 

𝑆2 = Varians total 

N  = Jumlah peserta tes 

Σ𝑋2 = Jumlah skor total yang dikuadratkan 

(Σ𝑋)2 = Nilai pengkuadratan jumlah skor 

total. 

 

Koefisien reliabilitas tes berkisar 

antara 0,00-1,00 dengan klasifikasi sebagai 

berikut: 

Tabel 1 Ketentuan Koefisien Reliabilitas 

Nilai reliabilitas Kualitas 

0,00< r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,21 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,41 < r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,61 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,81 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

  Sumber: Arikunto (2013) 

Validasi Angket 
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 Tinggi rendahnya validasi instrument 

menunjukkan sejauh mana data terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran validasi 

yang dimaksud. Untuk variasi analisis validasi 

digunakan rumus korelasi product moment 

yang dikutip dari Arikunto (2013) yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌2)]
 

 

Dimana: 

𝑟𝑋𝑌  = koefisien korelasi antara X dan Y 

𝑁     = jumlah subjek 

∑𝑋𝑌 = jumlah perkalian antara skor X dan 

skor Y 

𝑋      = jumlah total skor X 

𝑋2    = jumlah dari kuadrat X 

𝑌      = jumlah total skor Y 

𝑌2    = jumlah dari kuadrat Y 

 

 Penentuan validitas suatu butir soal 

yaitu dengan membandingkan koefisien 

korelasi (rhitung) dengan rtabel pada taraf 

signifikansi 5%.Jika rhitung>rtabel maka soal 

dinyatakan valid, tetapi jika rhitung <rtabel maka 

soal dinyatakan tidak valid. 

 

Reliabilitas Angket 

Reliabilitas alat penilaian adalah 

kepercayaan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan dapat dipercaya 

akan memberikan hasil yang relatif tetap. 

Menurut Arikunto (2013), untuk menentukan 

reliabilitas suatu soal  maka dapat digunakan 

rumus Kuder-Richardson (K-R20) dibawah 

ini: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑆2 ) 

 

dengan: 𝑆2 =
Σ𝑋2−

(Σ𝑋)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan : 

𝑟11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

n = Banyaknya butir soal 

p =Proporsi subjek yang menjawab item 

dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item 

dengan salah= 1p 

𝑆2 = Varians total 

N  = Jumlah peserta tes 

Σ𝑋2 = Jumlah skor total yang dikuadratkan 

(Σ𝑋)2 = Nilai pengkuadratan jumlah skor 

total 

 

Koefisian reliabitas tes berkisar antar 

0,00 sampai 1,00 dengan rincian korelasi 

menurut Arikunto ( 2013 ) seperti berikut: 

 

Tabel 2 Ketentuan Koefisien Reliabilitas 

Nilai reliabilitas Kualitas 

0,00< r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,21 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,41 < r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,61 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,81 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

  Sumber: Arikunto (2013) 

 

Analisis Data Angket 

 Analisis data diambil dari data angket 

dan lembar observasi, yaitu data angket 

partisipasi dan lembar observasi partisipasi 

persiswa dihitung dengan menggunakan rumus 

dari Widoyoko (2014) yaitu sebagai berikut: 

 

Skor minimal (1 x 25 butir pernyataan) = 25 

Skor maksimal (5 x 25 butir pernyataan) = 125 

kelas interval = 5 

Jarak kelas interval (i)=𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙

  

Rerata skor=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 

Sehingga dapat dibuat klasifikasi 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3 Klasifikasi dan Rerata Skor Motivasi 

Siswa 

Kategori Jumlah skor 

jawaban 

Rerata Skor 

Sangat Baik 106 s/d 125 >4,2 s/d5,0 

Baik 86 s/d 105 >3,4 s/d 4,2 

Kurang baik 66 s/d 85   >2,6 s/d 3,4 

Tidak baik 46 s/d 65   >1,8 s/d 2,6 

Sangat tidak baik 25 s/d 45 1,0 s/d 1,8 

  

 Selain menggunakan angket dalam 

mengukur tingkat motivasi juga menggunakan 

lembar observasi aktivitasi siswa dan lembar 

kegiatan guru. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Siklus I 
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Pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

pada siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan, 

pada pertemuan pertama materi yang diajarkan 

adalah materi sub pokok bahasan konsep 

usaha, gaya dan perpindahan pada pertemuan 

kedua mengajarkan sub materi energi kinetik 

dan energi potensial. Di akhir siklus diberikan 

angket motivasi belajar. 

Langkah-langkah penelitian di siklus I 

ini dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pembelajaran I sampai rencana pembelajaran 

II. Disetiap awal pembelajaran guru 

memotivasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan berhubungan dengan materi yang 

akan diajarkan. Pelaksanaan dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning 

Cycle (LC) Tipe 5E ini lebih ditekankan pada 

kemampuan siswa menyusun pemahamannya 

terhadap materi yang diajarkan, tentu saja 

dengan bimbingan guru agar tidak keluar dari 

konsep materi tersebut. 

Pada akhir pertemuan siklus I, guru 

memberikan angket untuk mengetahui 

seberapa besar motivasi belajar siswa pada 

siklus I, kemudian dikuatkan oleh hasil 

observasi aktivitas belajar siswa. Penelitian ini 

juga disertai lembar observasi penerapan 

model pembelajaran Learning Cycle (LC) 

Tipe 5E dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang diamati oleh guru mata pelajaran 

fisika di kelas tersebut. 

Dari hasil yang diperoleh pada siklus I 

ini yaitu rerata skor sebesar 64,91 atau sebesar 

2,59 yang termasuk dalam kategori kurang  

baik, sehingga harus ada perbaikan untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh penulis diamati oleh salah satu guru 

bidang studi fisika SMAN 11 Kota Jambi. 

Pengamatan tersebut nantinya disesuaikan 

dengan kriteria penilaian yang telah 

ditetapkan. Kegiatan siswa yang teramati 

belum sesuai dengan yang diharapkan, dilihat 

dari hasil rata-rata persentase yang diperoleh 

belum mencapai kriteria aktivitas siswa yang 

diharapkan atau masih banyak yang dibawah 

60% di mana hal ini menunjukkan bahwa 

aktivitas siswa masih digolongkan dalam 

kriteria cukup aktif dan perlu adanya 

perbaikan lebih baik lagi. Hal ini terlihat saat 

proses pembelajaran guru tidak 

menyampaikan tujuan berdasarkan aplikasi 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

siswa, guru kurang membimbing siswa pada 

saat menyusun hipotesis dan melakukan 

prediksi, guru kurang menyediakan bahan-

bahan pembelajaran yang diperlukan, serta 

guru kurang memberikan kesempatan untuk 

menerapkan pengetahuan baru siswa. 

Tabel 4 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Siklus I 

 

Berdasarkan tabel diatas 

mengindikasikan bahwa tindakan yang 

diberikan guru pada siklus I belum bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa.Untuk itu 

perlu diadakan tindakan lanjutan dengan 

memberikan suatu perbaikan. Perbaikan yang 

dilakukan yaitu guru harus memberikan 

kesempatan tanya jawab setelah presentasi 

dilakukan dan memberikan motivasi yang 

menarik diawal pembelajaran dan 

menggunakan bantuan Peht dalamdiskusi 

materiagar banyak siswa yang ikut serta dalam 

pengumpulan Perbaikan ini dilakukan pada 

siklus berikutnya yaitu siklus II. 

 

Siklus II 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

pada siklus II terdiri dari dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dan kedua mengenai 

hubungan usaha dan energi kinetik. 

Langkah-langkah tindakan pada siklus 

II ini dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran I sampai rencana pembelajaran 

II. Di setiap awal pembelajaran guru 

memotivasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang akan diajarkan. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran  Learning Cycle Tipe 5E ini 

lebih ditekankan pada kemampuan siswa 

dalam menyusun pemahamannya terhadap 

materi yang diajarkan tentu saja dengan 

bimbingan guru agar tidak keluar dari konsep 

materi tersebut. 

Pada akhir pertemuan siklus II, guru 

memberikan angket untuk mengetahui 

seberapa besar motivasi belajar siswa pada 

siklus II, kemudian dikuatkan oleh hasil 

observasi aktivitas belajar siswa. Penelitian ini 

juga disertai lembar observasi penerapan 

model pembelajaran  Learning Cycle (LC) 

Tipe 5E dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang diamati oleh guru mata pelajaran 

fisika di kelas tersebut. 

Motivasi Kategori 

64,91 
Kurang baik 
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Dari hasil yang diperoleh pada siklus I 

ini yaitu rerata skor sebesar 85,11 atau sebesar 

3,4 yang termasuk dalam kategori kurang baik, 

sehingga harus ada perbaikan untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Tabel 4 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Siklus II 

 
Berdasarkan tabel di atas pengisian 

angket motivasi siswa pada akhir siklus II 

yaitu di pertemuan kedua pada siklus II juga 

mengalami peningkatan yaitu menjadi 85,11 

namun belum mencapai kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan 

pada siklus selanjutnya yaitu siklus III.  

 

Siklus III 

Siklus III merupakan kegiatan lanjutan 

dan perbaikan dari siklus I dan II. Proses 

pembelajaran dilakukan berdasarkan dari hasil 

refleksi tindakan pada siklus II, yang terdapat 

beberapa kegiatan yang belum terlaksana 

dengan baik. Pelaksanaan tindakan 

dilaksanakan dua kali pertemuan dan satu kali 

tes hasil belajar. Pertemuan ini membahas 

hukum kekekalan energi mekanik. Langkah-

langkah pembelajaran pada siklus III 

dilaksanakan sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pada akhir pertemuan siklus III, guru 

memberikan angket untuk mengetahui 

seberapa besar motivasi belajar siswa di siklus 

III, kemudian dikuatkan oleh hasil observasi 

aktivitas belajar siswa. Penelitian ini juga 

disertai lembar observasi penerapan model 

pembelajaran integratif dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang diamati oleh guru 

mata pelajaran fisika di kelas tersebut. 

Dari hasil yang diperoleh pada siklus 

tiga ini yaitu rerata skor sebesar 94,33 atau 

sebesar 3,77 yang termasuk dalam baik, 

sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 

proses pembelajaran pada siklus III ini sudah 

berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil 

yang diharapkan. 

Adapun hasil yang didapat dari 

pengisian angket hasil belajar siswa pada 

siklus III adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 9 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Siklus III 

 
Berdasarkan tabel di atas hasil 

pengisian angket pada siklus III meningkat 

dari siklus sebelumnya. Peningkatan ini 

tentunya didasarkan pada kekurangan – 

kekurangan yang terjadi pada siklus 

sebelumnya. Hal ini tentunya untuk 

memberikan dampak positif terhadap hasil 

pembelajaran dan mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan 

sebelumnya melalui penerapan Model 

Learning Cycle Tipe 5e.  

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

dapat dilihat dari siklus I proses pembelajaran 

belum berjalan dengan baik, sehingga rata-rata 

skor motivasi belajar masih rendah yaitu 64,91 

atau berada pada kategori kurang baik. 

Kendala yang dialami yaitu: 1) guru tidak 

menyampaikan tujuan berdasarkan aplikasi 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

siswa, 2) guru kurang membimbing siswa pada 

saat menyusun hipotesis dan melakukan 

prediksi, 3) guru kurang menyediakan bahan-

bahan pembelajaran yang diperlukan, 4) guru 

kurang memberikan kesempatan untuk 

menerapkan pengetahuan baru siswa. 

Solusinya yaitu: 1) guru harus menyampaikan 

tujuan pembelajaran berdasarkan aplikasi yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari siswa, 2) 

guru harus membimbing siswa untuk 

menyusun hipotesis dan melakukan prediksi, 

3) Guru harus lebih kreatif dalam 

menyediakan bahan-bahan pembelajaran 

misalnya dengan menggunakan media, 

multimedia dan multimetode. 4) Guru harus 

memberikan kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuan baru siswa dengan 

mengembangkan konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya. Pada siklus II yang telah 

mengalami perbaikan pada siklus sebelumnya 

masih terdapat kendala yaitu: 1) guru masih 

kurang membimbing siswa melakukan 

hipotesis dan prediksi, 2) guru tidak tegas 

dalam meminta siswa melakukan diskusi 

untuk menemukan jawaban dari tugas yang 

diberikan, 3) guru kurang mengajukan saran-

saran terbuka. Solusinya yaitu: 1) guru harus 

tegas dalam memantau siswa untuk menyusun 

Motivasi Kategori 

85,11 Kurang baik 

Motivasi Kategori 

94,33 
Baik 
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hipotesis dan melakukan prediksi seperti 

memeriksa lembar diskusi siswa, 2) Guru 

harus lebih tegas dalam menyampaikan aturan 

diskusi sehingga jalannya diskusi lebih 

terorginir dan terkontrol misalnya dengan 

memberikan beberapa peraturan agar siswa 

tidak ribut pada saat proses pembelajaran, 3) 

Guru harus lebih kreatif dalam mengajukan 

saran-saran terbuka agar siswa termotivasi 

melaksanakan tugas-tugas baru yang 

berkaitan. Pada siklus III terlihat adanya 

peningkatan motivasi belajar siswa yaitu rata-

rata skor 94,33 atau berada pada kategori baik.  

Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh di atas serta untuk lebih 

meningkatkan motivasi belajar fisika siswa, 

maka penulis menyarankan beberapa hal: 

1. Engagement (Mengajak), pada tahap ini  

harus benar-benar ditekankan karena pada 

pelaksanaannya, kurangnya pada aktivitas 

ini dapat mempengaruhi keinginan siswa 

ke tahap eksplorasi. 

2. Exploration (Eksplorasi), Pada tahap ini 

harus ditekankan karena pada fase ini 

dapat menghemat waktu pada saat 

pembentukan kelompok sehingga dapat 

tercapainya pembelajaran yang lebih 

efektif. Guru menyediakan sumber daya 

dan mengawasi kegiatan eksplorasi agar 

siswa lebih serius dalam mencari dari 

bahan bacaan dan lebih aktif untuk kerja 

sama dengan teman kelompoknya. 

3. Explanation (Penjelasan), Pada tahap ini 

guru harus memberikan kesempatan 

kepada siswa lebih banyak serta 

memberikan klarifikasi setiap apa yang 

dikemukakan agar tidak terjadi salah 

konsep materi. 

4. Elaboration (Penerapan), Pada tahap ini 

guru harus memberikan umpan balik lebih 

intens kepada siswa dan memberikan 

penghargaan kepada siswa yang telah 

tampil mengemukakan hasil diskusi 

mereka dalam kelompok. 

5. Evaluation (Evaluasi), Pada tahap ini guru 

harus membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan materi hari ini, memberikan 

penugasan agar materi yang dipelajari hari 

ini dapat diulang kembali di rumah, serta 

memberikan penugasan bacaan mengenai 

materi selanjutnya agar siswa lebih siap 

saat kegiatan engagement (mengajak) pada 

pertemuan selanjutnya. 
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