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ABSTRAK  

Rika Wulandari. 2017. Pengembangan  Perangkat  Pembelajaran  Berbasis Pendekatan Saintifik 

Dengan Model 5E Pada Pembelajaran Biologi SMA NW Suralaga. Tesis. Program Studi Magister 

Pendidikan IPA, Program Pascasarjana Universitas Mataram di bawah bimbingan Prof. Dr. H. 

Muhlis, M.Si.  sebagai dosen pembimbing I dan Dr. Imam Bachtiar, M.Sc. sebagai dosen 

pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mengetahui karakteristik produk pengembangan 

perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan model 5E; 2) Mengetahui efektivitas 

penerapan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan model 5E dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik; dan 3) Mengetahui efektivitas penerapan perangkat 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan model 5E dalam meningkatkan sikap ilmiah 

peserta didik. Prosedur dalam penelitian ini mengadaptasi pengembangan perangkat model 4-D 

yang dikembangkan oleh Thiagarajan. Uji coba lapangan menggunakan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan pretest posttest control group design. Teknik pengumpulan data menggunakan 

lembar validasi untuk data kelayakan perangkat pembelajaran, lembar observasi untuk data 

keterlaksanaan RPP, dan tes pilihan ganda untuk data prestasi belajar ranah kognitif peserta didik 

serta angket untuk data sikap ilmiah peserta didik. Teknik analisis data menggunakan statistik 

deskriptif untuk mengetahui karakteristik perangkat pembelajaran, uji n-gain skor untuk mengetahui 

peningkatan prestasi belajar dan uji t untuk mengetahui perbedaan rata-rata prestasi belajar kognitif 

pada penggunaan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik model 5E. Penelitian ini 

menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik model 5E meliputi: 1) silabus, 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 3) Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), 4) angket 

pengamatan sikap ilmiah, dan 5) tes prestasi belajar kognitif peserta didik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik model 

5E yang dikembangkan disimpulkan sangat baik, baik itu Silabus, RPP, LKPD, tes prestasi belajar 

dan sikap ilmiah karena memenuhi kriteria sangat layak digunakan dan sangat praktis; 2) Penerapan 

perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan model 5E efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik; 3) Penerapan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

dengan model 5E efektif dalam meningkatkan sikap ilmiah peserta didik. 

Keywords:  Pendekatan Saintifik, model 5E, sikap ilmiah, prestasi belajar 

 

A. PENDAHULUAN  

Setiap metode atau model pembe-lajaran 

dapat dimaksimalkan dengan membuat 

perangkat pembelajaran yang tepat. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat melatih 

kemampuan berfikir peserta didik adalah model 

learning cycle (siklus belajar) atau lebih di 

kenal dengan model 5E (engage, explore, 
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explain, elaborate, and evaluate). Asiyah 

(2013) mengungkap-kan bahwa penggunaan 

model 5E yang dilengkapi LKS dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

peserta didik. Hasil penelitian Utami dan 

Arroyan (2013) menunjukkan bahwa penerapan 

siklus belajar 5E di sertai LKS dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar dan minat 

belajar peserta didik. 

Perangkat pembelajaran seperti RPP, LKS 

dan bahan ajar yang banyak di gunakan oleh 

pendidik masih bersifat konvensional, artinya 

peserta didik lebih banyak dituntut untuk 

membaca uraian materi dan mengerjakan soal-

soal daripada membangun sendiri 

pengetahuannya sehingga menyebabkan 

pembelajarannya menjadi tidak bermakna. Pada 

umumnya perangkat pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di dalam kelas bukan 

merupakan buatan pendidik tetapi di peroleh di 

toko-toko buku dan di beli melalui para 

penyalur yang sering datang ke sekolah-sekolah 

(Prastowo, 2011). 

Perangkat pembelajaran konvensional saat 

ini lebih banyak mengarahkan  peserta didik 

untuk melakukan sesuatu, bukan membantu 

peserta didik untuk menemukan sesuatu atau 

membangun sendiri pengetahuannya dan 

menguatkan penge-tahuan yang di dapat dengan 

cara mereka sesuai dengan tingkat berfikirnya. 

Kondisi-kondisi seperti ini banyak terjadi di 

sekolah swasta maupun sekolah negeri di 

kabupaten Lombok Timur, salah satunya adalah 

di SMA NW Suralaga. Hasil observasi tentang 

penggunaan perangkat pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional dalam proses pembelajaran di 

SMA NW Suralaga, pada mata pelajaran biologi 

menyebabkan aktivitas yang terjadi di dalam 

kelas lebih banyak menekankan peserta didik 

untuk mencatat dan menjawab pertanyaan 

pertanyaan sehingga proses pembelajaran 

menjadi monoton dan pada akhirnya prestasi 

belajar peserta didik menjadi rendah.  

Rendahnya prestasi belajar peserta didik 

tersebut dapat dikurangi dengan melakukan 

inovasi-inovasi pada perangkat pembelajaran. 

Tahapan kegiatan peserta didik dalam perangkat 

pembelajaran yaitu pada RPP berbasis saintifik 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba atau mengumpulkan informasi, 

menalar atau mengasosiasi, dan 

mengkomunikasi.  

Berdasarkan uraian di atas maka topik 

dalam penelitian ini adalah Pengembangan  

Perangkat  Pembelajaran  Berbasis Pendekatan 

Saintifik Dengan  Model 5E pada Pembelajaran 

Biologi SMA NW Suralaga. Model 5E 

(Learning cycle) merupakan model yang 

didasarkan pada penyelidikan dan memiliki 5 

fase, yaitu Engage, Explore, Explain, Elaborate, 

dan Evaluate. Pendekatan saintifik adalah 

rangkaian kegiatan untuk membangun dan 

memperkuat pengetahuan peserta didik melalui 

tahapan yang dimulai dari tahapan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan hasil. 

Jadi Perangkat pembelajaran biologi berbasis 

pendekatan saintifik dengan model 5E adalah 

perangkat pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan 5 tahapan yakni 

mengamati, menanya, mengumpulkan infor-

masi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 

dengan sintak model pembelajaran 5E 

(Learning cycle) yaitu Engage, Explore, 

Explain, Elaborate, dan Evaluate.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 

karakteristik produk pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

dengan model 5E; 2) Mengetahui efektivitas 

penerapan perangkat pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik dengan model 5E dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik; 3) 

Mengetahui efektivitas penerapan perangkat 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

dengan model 5E dalam meningkatkan sikap 

ilmiah peserta didik. 
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B. METODE   

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Research and 

Development (R & D). Tahapan penelitian 

dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang di 

kembangkan oleh Thiagrajan et al. (1974) yang 

di kenal dengan model four D dengan asumsi 

bahwa model 4-D lebih runtun dan sederhana 

untuk pengembangan perangkat pembelajaran 

yang di kembangkan dalam penelitian ini. 

Model four D terdiri dari empat tahap yaitu 

define, design, develop, dan desseminate. 

Define, terdiri dari Front and analysis, learner 

analysis, task analysis, concept analysis, and 

specifying instructional objectives.  

Tahap pelaksanaan uji coba perangkat 

pembelajaran ini dilakukan pada dua kelas, 

yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen  dan 

satu kelas sebagai kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen diterapkan pembelajaran 

menggunakan perangkat pembelajaran berbasis 

saintifik dengan model 5E, sedangkan pada 

kelas kontrol diterapkan perangkat 

pembelajaran konvensional. Pada saat proses 

pembelajaran, dilakukan observasi sikap peserta 

didik, dan keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran oleh observer.  

Desain penelitian pada saat uji coba 

perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pre test-post test control 

group design. Bentuk hubungan desainnya 

dapat di lihat pada gambar 1. 

 

 

R O1 X O2 

R O3  O4 
 

Gambar 1. Desain Penelitian 

 

Keterangan  

R  : kedua kelompok dipilih secara random. 

X : Perlakuan 

O1  : Pretest peserta didik pada kelas  

        eksperimen  

O2  : Postest peserta didik pada kelas  

         eksperimen .   

O3  : Pretest peserta didik pada kelas kontrol  

O4  : Postest peserta didik pada kelas kontrol.  

    (Sugiyono, 2012). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik SMA NW Suralaga.  Sampel 

penelitian ini adalah kelas X SMA NW Suralaga 

terdiri dari dua kelas yaitu satu kelas yang akan 

dijadikan sebagai kelas eksperimen dan satu 

kelas akan di jadikan sebagai kelas kontrol. 

Teknik sampling yang digunakan untuk 

mengambil sampel adalah teknik simple random 

sampling. Penentuan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dilakukan secara random, yakni 

kelas XB sebagai kelas eksperimen dan kelas 

XD sebagai kelas kontrol. 

Data kelayakan pengembangan perangkat 

pembelajaran dan data keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran di analisis secara statistik 

deskriptif. Sedangkan data prestasi belajar 

peserta didik dan sikap ilmiah peserta didik, di 

analisis dengan tiga tahapan analisis yaitu uji 

prasyarat analisis, uji N gain score dan uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan uji-t  yang dilakukan secara 

cepat dan akurat dengan menggunakan program 

SPSS versi 17 for windows (Santoso, 2009). 

 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik Perangkat Pembelajaran 

Model 5E 

1.1. Karakteristik Perangkat Silabus 

Perangkat silabus yang dihasilkan berbasis 

pendekatan saintifik model 5E dengan struktur 

sebagai berikut: 

a. Bagian Kop/Kepala 

Pada bagian ini terdapat mata pelajaran, 

identitas sekolah tempat perangkat 

pembelajaran akan digunakan serta kelas dan 

pada semester berapa silabus akan digunakan. 

b. Bagian Inti 

Pada bagian ini memuat beberapa kolom 

diantaranya kolom kompetensi dasar, kolom 

indikator, kolom materi pokok, kolom 
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pembelajaran, kolom penilaian, kolom alokasi 

waktu dan kolom sumber belajar. Kompetensi 

inti dalam pengembangan perangkat silabus ini 

ditempatkan tersendiri di luar kolom. Pada 

kolom pembelajarannya dilakukan 

pengembangan dengan menggunakan model 5E.  

 

1.2. Karakteristik  perangkat  RPP 

Perbedaan perangkat pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik dengan perangkat 

lain terletak pada tahap pembelajarannya yaitu 

menggunakan model 5E dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Pada kegiatan engage, peserta didik 

melakukan pengamatan terhadap keempat 

macam cairan yang ditampilkan oleh 

pendidik. Tujuannya untuk memperlihatkan 

bahwa pencemaran sudah banyak terjadi di 

lingkungan sekitar peserta didik sehingga 

peserta didik termotivasi untuk belajar. 

Disamping itu dilakukan juga penayangan 

foto foto pencemaran lingkungan di sekitar 

peserta didik sehingga peserta didik 

mengajukan pertanyaan dan dapat 

membedakan antara lingkungan tercemar 

dengan lingkungan yang tidak tercemar. 

b. Pada kegiatan explore peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan bekerjasama, 

mengeluarkan pendapat dan mengambil 

keputusan melalui diskusi kelompok  dengan 

mengerjakan LKPD yang disediakan oleh 

pendidik. 

c. Pada tahap explain peserta didik menjawab 

pertanyaan  no 1 sampai 4 pada LKPD. 

kemudian hasil diskusi dikomunikasikan 

secara lisan di depan kelas. 

d. Pada tahap elaborate peserta didik dapat 

mengasosiasikan  materi yang sedang 

dipelajari yaitu pencemaran lingkungan 

dengan pengalaman kehidupan sehari -hari 

dengan menjawab LKPD no 5 sampai selesai 

untuk mendapat pengetahuan yang lebih 

aplikatif. 

e. Tahap evaluate peserta didik dapat 

merefleksi hasil belajarnya dengan menjawab 

pertanyaan dari pendidik.  

1.3 Karakteristik  Perangkat LKPD 

Adapun saran ahli kaitannya dengan 

LKPD ini adalah pendidik perlu memperbanyak 

gambar pada beberapa kegiatan. Produk LKPD 

yang dihasilkan memiliki struktur sebagai 

berikut: 

a. Bagian awal memuat nama peserta didik, 

nomor absen, kelas, kelompok 

b. Bagian inti memuat, 

1) Tujuan yang ingin dicapai menggunakan 

LKPD 

2) Ringkasan  

3) Kegiatan yang juga memuat urutan 

kegiatan yang akan dilakukan serta 

pertanyaan yang harus dijawab oleh 

peserta didik 
 

 

2 Kelayakan Produk 

2.1  Uji Validasi Ahli 

a. Validasi  Perangkat Silabus 

Perangkat hasil pengembangan 

divalidasi oleh tim ahli terdiri dari tiga orang 

ahli yang berkompeten pada bidangnya yaitu, 

Prof. Dr. H. Muhlis, M.Si. (Ahli 1),  Dr. Imam 

Bachtiar, M.Sc (Ahli 2)  dan Dr. Jamaluddin, 

M.Pd. (Ahli 3). Adapun rekapitulasi hasil 

validasi perangkat silabus oleh tim ahli 

disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil uji validasi silabus pembelajaran  

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor Validator Rata-

rata 

item Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

1 

Kesesuaian 

antara 

kompetensi 

dasar dengan 

materi pokok 

4 4 3 3,67 

2 

Kesesuaian 

antara 

kompetensi 

dasar dengan 

indikator 

4 4 4 4,00 

3 

Kesesuaian 

antara materi 

pokok dengan 

4 4 4 4,00 
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No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor Validator Rata-

rata 

item Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

indikator 

4 

Kesesuaian 

indikator 

dengan 

pengalaman 

belajar 

3 3 4 3,33 

5 

Kesesuaian 

antara 

pengalaman 

belajar dengan 

instrumen 

penilaian 

3 4 4 3,67 

6 

Kesesuaian 

antara 

pengalaman 

belajar dengan 

sumber belajar 

3 4 3 3,33 

7 

Kesesuaian 

antara 

pengalaman 

belajar dengan 

alokasi waktu 

4 4 4 4,00 

8 

Bahasa yang 

digunakan 

komunikatif dan 

mudah 

dipahami 

3 3 3 3,00 

9 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai dengan 

sasaran 

pengguna 

3 4 3 3,33 

Jumlah 31 34 32 32,33 

Rata-rata ( ̅ ) masing 

masing validator 3,44 3,78 3,56  

Standar Deviasi (SDi) 

masing masing 

validator 0,527 0,441 0,527  

Rata-rata ( ̅) 

keseluruhan    3,59 

Standar Deviasi (SD) 

keseluruhan    0,36 

Kriteria Sangat layak digunakan 

 

 

b. Validasi Perangkat RPP 

Rekapitulasi hasil validasi perangkat RPP 

oleh tim ahli disajikan pada tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2. Rekapitulasi hasil uji validasi RPP 

berbasis pendekatan saintifik model 

5E 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor Validator Rata-

rata 

item 
Ahli  

1 

Ahli  

2 

Ahli   

3 

1 

Perencanaan 

Pengelolaan 

Pembelajaran  

3,75 3,63 3,13 3,50 

2 

Perencanaan 

Penggunaan 

Sumber Media 

Pembelajaran  

3,50 4,00 3,00 3,50 

3 
Perencanaan  

Penilaian 
3,50 4,00 3,00 3,50 

4 

Penampilan 

Fisik Rencana 

Pelaksaan 

Pembelajaran 

3,50 3,50 3,00 3,33 

Jumlah 14,25 15,13 12,13 13,83 

Rata-rata ( ̅ ) masing 

masing validator 
3,563 3,783 3,033  

Standar Deviasi (SDi) 

masing masing 

validator 

0,125 0,257 0,065  

Rata-rata ( ̅) 

keseluruhan    
3,46 

Standar Deviasi (SD) 

keseluruhan    
0,086 

Kriteria Sangat layak digunakan 

 

c. Validasi Perangkat LKPD 

Rekapitulasi hasil validasi LKPD oleh 

tim ahli disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi hasil validasi LKPD  

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Validator 
Rata-

rata 

item 
Ahli  

1 

Ahli 

 2 

1 Kelayakan isi 3,80 3,60 3,50 

2 Teknik penyajian 3,56 3,44 3,50 

3 Bahasa 3,33 4,00 3,50 

Jumlah 10,69 11,04 10,50 

Rata-rata ( ̅ ) masing 

masing validator 
3,563 3,68  

Standar Deviasi (SDi) 

masing masing validator 
0,235 0,288  

Rata-rata ( ̅) 

keseluruhan   
3,501 

Standar Deviasi (SD) 

keseluruhan   
0,002 

Kriteria 
Sangat layak 

digunakan 
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2.2 Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran 

Tempat pelaksanaan pembelajaran 

adalah di SMA NW Suralaga kecamatan 

Suralaga kabupaten Lombok Timur.  

Rangkuman data keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran di dalam kelas dapat dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4  Rangkuman data keterlaksanaan pe-

rangkat RPP. 

Pertemuan 1 

No 
Kegiatan yang 

dinilai 
O1 O2 O3 

Rata-

rata 

1 Kegiatan Awal 3,17 3,17 3,17 3,17 

2 Kegiatan Inti 3,40 3,00 3,20 3,20 

3 Kegiatan Akhir 3,75 3,75 3,75 3,80 

Jumlah 10,32 9,92 10,1 10,17 

Rata-rata ( ̅ ) masing 

masing validator 
3,44 3,31 3,37 

 

Standar Deviasi (SDi) 

masing masing 

validator 

0,29 0,39 0,33 

 

Rata-rata ( ̅) 

keseluruhan    
3,39 

Standar Deviasi (SD) 

keseluruhan    
0,356 

Kriteria Sangat terlaksana 

Pertemuan 1 

No 
Kegiatan yang 

dinilai 
O1 O2 O3 

Rata-

rata 

1 Kegiatan Awal 3,83 3,67 3,83 3,78 

2 Kegiatan Inti 4,00 3,00 3,60 3,53 

3 Kegiatan Akhir 4,00 3,75 3,75 3,80 

Jumlah 11,80 10,42 11,22 11,11 

Rata-rata ( ̅ ) masing 

masing validator 
3,94 3,47 3,73 

 

Standar Deviasi (SDi) 

masing masing 

validator 

0,10 0,41 0,12 

 

Rata-rata ( ̅) 

keseluruhan    
3,70 

Standar Deviasi (SD) 

keseluruhan    
0,150 

Kriteria Sangat terlaksana 

 

 

2.3. Hasil Uji Coba Perangkat Pembelajaran 

Hasil ujicoba di sekolah menunjukkan 

bahwa perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan layak untuk digunakan. Hal ini 

dapat dilihat dari  hasil belajar peserta didik 

yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kelompok eksperimen sudah melebihi standar 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 

sebesar 70,00. Hasil perhitungan N-Gain skor 

kelompok eksperimen menunjukkan bahwa 

rata-rata (±SD) N-Gain Skor sebesar 0,81 (± 

0,08). Berdasarkan nilai N-Gain Skor tersebut 

maka kelompok eksperimen berada pada kriteria 

tinggi. 

 Ketika dielaborasi lebih jauh didalam 

kelompok eksperimen, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik tersebut efektif 

meningkatkan hasil belajar pada siswa dari 

semua kelompok  mulai dari kelompok rendah, 

kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Hal ini 

bisa dilihat dari perbandingan nilai rata-rata pre 

test dengan post test yang mengalami 

peningkatan yang jauh berbeda. Perbandingan 

nilai rata-rata pre test dan nilai rata-rata post test 

pada kelompok eksperimen digambarkan  pada 

gambar 5. 

 
Gambar 5. Perbandingan rata-rata  pre test dan 

rata-rata post test  kelompok eksperimen.  
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3. Uji Efektivitas Perangkat Pembelajaran 

3.1. Efektifitas Perangkat Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta 

Didik 

Hasil pre test menunjukkan bahwa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

keduanya mempunyai rata-rata yang tidak 

banyak berbeda. Nilai rata-rata pre test (±SD) 

kelompok eksperimen sebesar 10,2 (± 4,59) dan 

kelompok kontrol sebesar 9,35 (±4,32). Hasil 

analisis data menggunakan uji t menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pre test kedua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tidak ada perbedaan (thitung =0,637; 

df=44).   

Hasil post test menunjukkan bahwa 

keduanya mempunyai nilai rata-rata yang jauh 

berbeda. Nilai rata-rata post test (±SD) 

kelompok eksperimen sebesar 82,74 (± 7,82), 

sedangkan kelompok kontrol sebesar 77,00 (± 

7,32). Nilai rata-rata post test kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol. Hasil analisis data menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata post test 

kedua kelompok berbeda nyata (thitung =2,367; 

df=44).  

Hasil-hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan perangkat 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa. 

Perbandingan nilai rata-rata antara pre test - 

post test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol disajikan pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Perbandingan nilai rata-rata  pre test 

– post test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.  

 

Hasil perhitungan N-Gain skor 

kelompok eksperimen menunjukkan bahwa 

rata-rata (±SD) N-Gain Skor sebesar 0,81 (± 

0,08). Kemudian untuk kelompok kontrol 

diperoleh rata-rata (±SD) N-Gain Skor sebesar 

0,74 (± 0,08). Berdasarkan nilai N-Gain Skor 

tersebut maka kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol berada pada kriteria tinggi. 

Nilai g pada kelompok eksperimen lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini 

berarti bahwa pengaruh yang terdapat pada 

kelas ekperimen lebih besar dibandingkan 

dengan kelas kontrol.  

 
Gambar 7. Perbandingan rata-rata  N-Gain Skor 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

 

10,2 

82,8 

9,4 

76,6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Pre test Post Test Pre test Post Test

Kelompok

Eksperimen

Kelompok Kontrol

N
il

a
i 

R
a
ta

-r
a
ta

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

eksperimen Kontrol

R
at

a-
ra

ta
 N

-G
ai

n
 S

ko
r 



 
 

8 

 

Rangkuman data hasil penelitian dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Rangkuman  data prestasi belajar 

peserta didik 

Jenis Data Kelompok Var SD Min Max 

Pre test Eksperimen 22,70 4,77 3 19 

Kontrol 20,11 4,48 3 19 

Post test Eksperimen 61,20 7,82 65 92 

Kontrol 53,64 7,32 65 88 

N-Gain Eksperimen 0,01 0,09 0,61 0,92 

Kontrol 0,01 0,0,09 0,54 0,87 

 

 

 3.2.  Efektifitas Perangkat Pembelajaran 

Dalam Meningkatkan Sikap Ilmiah 

Peserta Didik 

Hasil analisis terhadap sikap ilmiah 

peserta didik menunjukkan bahwa rata-rata 

(±SD) kelompok eksperimen sebesar 90,87 

(±3,31) sedangkan kelompok kontrol diperoleh 

rata-rata sebesar 82,00 (±4,74). Perbedaan nilai 

rata-rata antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol sebesar 8,87. Perbedaan nilai 

rata-rata kelompok eksperimen ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata sikap peserta didik 

kelompok eksperimen lebih baik daripada 

kelompok kontrol.  

Tabel 6. Rangkuman  data sikap peserta didik 

Kelompok Variance Std. 

Deviation 

Min Max 

Eksperimen 10.94 3.31 84 97 

Kontrol 22.46 4.74 72 89 

 

Perbandingan rata-rata  sikap ilmiah 

peserta didik kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol disajikan pada gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Perbandingan rata-rata  sikap ilmiah 

peserta didik kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.  

 
 

Hasil analisis data menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa rata-rata sikap ilmiah 

peserta didik pada kedua kelompok berbeda 

nyata (thitung=7,361; df=44). Berdasarkan hasil 

perhitungan uji t tersebut maka penerapan 

perangkat pembelajaran berbasis pendekatan 

saintifik dengan model 5E sangat efektif dalam 

meningkatkan sikap ilmiah peserta didik. 

 

D. KESIMPULAN.  

1. Karakteristik perangkat pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik model 5E yang 

dikembangkan disimpulkan sangat baik, baik 

itu Silabus, RPP, LKPD, tes prestasi belajar 

dan sikap ilmiah karena memenuhi kriteria 

sangat layak digunakan dan sangat praktis 

2. Penerapan perangkat pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik dengan model 5E efektif 

dalam meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. 

3. Penerapan perangkat pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik dengan model 5E efektif 

dalam meningkatkan sikap ilmiah peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

diantaranya: 

1. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
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pencemaran lingkungan saja sehingga perlu 

diterapkan pada materi lain. 

2. Persiapan dan pengelolaan waktu yang baik 

diperlukan dalam menerapkan pembelajaran 

model 5E agar pembelajaran berjalan dengan 

efektif dan efisien 

3. Pada penerapan pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik model 5E hendaknya 

dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran, 

diantaranya kemampuan awal peserta didik, 

gaya belajar peserta didik, dan motivasi 

belajar dari masing-masing peserta didik. 
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