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Abstrak 

Makalah ini berisikan pemaparan hasil penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme calon 

guru fisika di Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

berupa sikap ilmiah dan penguasaan konsep pada materi kelistrikan melalui model siklus belajar. Penelitian 

dilakukan di dua kelas yaitu kelas yang menggunakan model siklus belajar dibandingkan dengan model nonsiklus 

belajar (kelompok kontrol). Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap ilmiah dan penguasaan konsep antara kelompok 

yang menggunakan model siklus belajar dibanding kelompok kontrol. Jika dilihat dari rata-rata sikap ilmiah  dan 

rata-rata penguasaan konsep kelistrikan setelah diterapkan model siklus belajar, kelas yang menggunakan model 

siklus belajar lebih tinggi dibandingkan dengan  kelas kontrol.  

Kata-kata kunci: Konsep Kelistrikan, Penguasaan Konsep, Sikap Ilmiah, Siklus Belajar. 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang tepat untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya 

manusia Indonesia yang andal. Namun, pada prakteknya banyak permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dewasa ini. Salah satu masalah yangg terjadi di perguruan tinggi adalah mahasiswa cenderung 

terbiasa menggunakan sebagian kecil saja dari potensi atau kemampuan berpikirnya.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas riil di lapangan, perkuliahan Fisika Dasar lebih menekankan 

pada aspek kognitif dengan menggunakan hafalan dalam upaya menguasai ilmu pengetahuan, bukan 

mengembangkan keterampilan mahasiswa. Perkuliahan Fisika Dasar yang berlangsung hanya menyangkut 

penguasaan materi, tanpa melalui proses sains, sehingga sikap ilmiah pada perkuliahan Fisika Dasar di Prodi 

Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung relatif belum memuaskan. 

Hal ini pun berdampak pada penguasaan konsep esensi yang lemah. 

Sikap ilmiah  penting dimiliki oleh mahasiswa sebagai calon guru fisika untuk mendorong  mahasiswa dalam 

mencapai tujuan perkuliahan. Dengan sikap ilmiah, mahasiswa terdorong oleh rasa tahunya untuk mempelajari 

konsep. Mahasiswa harus memiliki keyakinan, tanggung jawab, peduli lingkungan, cermat dengan apa yang 

dilakukannya dalam perkuliahan. Hal yang paling penting adalah sikap ilmiah berpengaruh pada pencapaian 

prestasi dan kreativitas mahasiswa [1].  

Karena pentingnya sikap ilmiah dimiliki oleh mahasiswa calon guru Fisika, perlu dikembangkan model 

pembelajaran yang dapat meningkat sikap ilmiah juga penguasaan konsep mahasiswa. Salah satunya adalah model 

siklus belajar. Siklus belajar (learning cycle) merupakan model pembelajaran yang berbasis konstruktivistik. 

Model ini dikembangkan oleh J. Myron Atkin, Robert Karplus dan Kelompok Science Curriculum Improvement 

Study (SCIS), di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat sejak tahun 1970-an [2]. Pada awalnya, siklus 

belajar dikembangkan ke dalam 3 fase pembelajaran, yaitu: fase exploration, fase invention, dan fase discovery, 
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 yang kemudian istilahnya diganti menjadi exploration, concept  introduction  dan  concept   application (E-I-A). 

Walaupun istilah yang digunakan untuk ketiga fase ini berbeda, tujuan dan pedagoginya masih tetap sama.  Siklus 

belajar tiga fase saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan menjadi 5 dan 6 fase. Pada siklus belajar 5 fase, 

ditambahkan tahap mengajak (engange) sebelum menyelidiki (explore) dan ditambahkan pula tahap menilai 

(evaluate) pada bagian akhir siklus. Pada model ini, tahap concept introduction dan concept application masing-

masing diistilahkan menjadi expend dan exten. Oleh karena itu, siklus belajar 5 fase sering dijuluki learning cycle 

5E (engage, explore, explain, elaborate, evaluate) [3]. Pada siklus belajar 6 fase, ditambahkan tahap identifikasi 

tujuan pembelajaran pada awal kegiatan [4].  

Hasil-hasil penelitian tentang penerapan siklus belajar menunjukkan bahwa siklus belajar dapat meningkatkan 

kemampuan bernalar dan keterampilan proses menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan pendekatan 

perkuliahan tradisional [5-8].  

Setelah mempertimbangan latar belakang dan beberapa pendapat di atas, penelitian ini difokuskan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan model siklus belajar 5 fase untuk memfasilitasi peningkatan 

penguasaan konsep pada materi kelistrikan dan sikap ilmiah  pada perkuliahan Fisika Dasar di Prodi Pendidikan 

Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain berbentuk kelompok acak pretes 

dan postes kelompok kontrol (a randomized pretest–posttest control group design) [9]. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa Prodi Fisika semester II sebanyak 2 kelas. Penentuan sampelnya menggunakan teknik 

sample random sampling, yaitu diacak untuk ditentukan satu kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas lainnya 

sebagai kontrol. Hasilnya kelas A sebagai kelas kontrol dan kelas B sebagai kelas eksperimen. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur penguasaan konsep mahasiswa adalah tes. Tes disajikan dalam bentuk tes obyektif 

menggunakan pilihan ganda. Instrumen berupa angket dibuat untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan 

sikap ilmiah mahasiswa sebelum dan sesudah perkuliahan dan sikap mahasiswa terhadap penggunaan model 

pembelajaran siklus belajar di kelas eksperimen dan  kelas kontrol. Angket sikap ilmiah yang digunakan, dibatasi 

sebanyak lima sikap diambil dari BSNP [10], yaitu: ingin tahu, cermat, peduli lingkungan, jujur, dan mau bekerja 

sama.  Pernyataan yang dimuat dalam angket ini disusun berdasarkan tujuan dan  indikator serta aspek sikap yang 

ingin dilihat dan telah dilakukan penelaahan pada ahli untuk menentukan layak dan tidaknya instrumen angket 

ini.  

Angket menggunakan skala Guttman [11]. Pengolahan angket sikap ilmiah mahasiswa dilakukan dengan 

melihat skor perolehan mahasiswa. Setiap jawaban mahasiswa terhadap pernyataan dikelompokkan atas sikap 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Jawaban yang telah dikelompokkan 

tersebut dihitung persentasenya dengan rumus  sebagai berikut: 

%100x
N

J
T


                                                                         (1)   

Keterangan: 

  T =  Persentase sikap terhadap setiap pernyataan. 

  J =  Jumlah jawaban setiap kelompok sikap. 

  N  =  Jumlah mahasiswa. 

Kemudian, penentuan skor rata-rata jawaban mahasiswa untuk setiap pernyataan digunakan rumus sebagai 

berikut.   

N

JxS
R


                                                    (2) 

Keterangan: 

   R     =  Skor rata-rata jawaban mahasiswa untuk setiap  pernyataan. 

   S      =  Skor setiap kelompok. 

   N     =  Jumlah mahasiswa. 

Selajutnya dilakukan uji komparasi nilai penguasaan konsep  dan sikap ilmiah  kelas yang menggunakan model 

siklus belajar dengan kelas kontrol menggunakan uji-t. Uji komparasi menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for Sosial Science) versi 17.  

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Nilai Sikap Ilmiah  

Nilai rata-rata sikap ilmiah mahasiswa sebelum dan setelah  menggunakan model siklus belajar pada setiap 

aspek sikap ilmiah disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Nilai rata-rata sikap ilmiah mahasiswa sebelum dan setelah  menggunakan model siklus belajar pada setiap 

aspek sikap ilmiah. 

Perolehan rata-rata sikap ilmiah dari seluruh aspek penilaian sebelum dan setelah menggunakan model siklus 

belajar ditampilkan rekapitulasinya  pada  Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata seluruh aspek sikap  ilmiah. 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Nilai  

sikap 

ilmiah 

sebelum 

perkuliahan 

Kelas dengan 

model siklus 

belajar 

50 58,5250 8.04836 43,75 81,25 

Kelas kontrol 
54 49,4213 7,96037 33,75 71,25 

Nilai  

sikap 

ilmiah 

sesudah 

perkuliahan 

Kelas dengan 

model siklus 

belajar 

50 71,4000 4,79583 65,00 85,00 

Kelas kontrol 54 56,9676 6,36730 46,25 72,50 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata skor sikap ilmiah sebelum perkuliahan yang dicapai oleh mahasiswa 

untuk kelas yang menggunakan model siklus belajar sebesar 58,53, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 49,42. 

Nilai standar deviasi dicapai oleh mahasiswa untuk kelas yang menggunakan model siklus belajar sebesar 8,05, 

sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 7,96. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa rata-rata skor sikap ilmiah 

mahasiswa sesudah perkuliahan untuk kelas yang menggunakan model siklus belajar sebesar 71,40, sedangkan 

untuk kelas kontrol sebesar 56,97. Nilai standar deviasi dicapai oleh mahasiswa untuk kelas yang menggunakan 

model siklus belajar sebesar 4,80, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 6,37. 

Deskripsi Nilai Penguasaan Konsep  

Perolehan nilai rata-rata pretes penguasaan konsep kelistrikan dan standar deviasi kelas yang menggunakan 

model siklus belajar dan kelas kontrol, ditampilkan rekapitulasinya pada  Tabel 2.  
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 Tabel 2. Nilai rata-rata pretes  kelas yang menggunakan model siklus belajar dan kelas kontrol.  

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 

Nilai pretes 

penguasaan 

konsep 

 

Kelas dengan 

model siklus 

belajar 

50 56,8301 14,48852 10,00 76,67 

 

Kelas kontrol 
54 47,2531 13,11199 28,33 75,00 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata skor pretes penguasaan konsep yang dicapai oleh mahasiswa untuk kelas 

yang menggunakan model siklus belajar sebesar 56,83  sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 47,25. Nilai Standar 

deviasi dicapai oleh mahasiswa untuk kelas yang menggunakan model siklus belajar sebesar 14,49 sedangkan 

untuk kelas kontrol sebesar 13,11  

Perolehan rata-rata postes penguasaan konsep kelistrikan dan standar deviasi  kelas yang menggunakan model 

siklus belajar dan kelas kontrol, ditampilkan rekapitulasinya pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai rata-rata postes  kelas  yang  menggunakan model siklus belajar dan kelas kontrol. 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 

Nilai 

postes 

penguasaan 

konsep 

 

Kelas dengan 

model siklus 

belajar 

50 67,6144 10,40435 45,00 80,00 

 

Kelas kontrol 
54 55,8642 11,16740 40,00 76,67 

 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa rata-rata skor postes yang dicapai oleh mahasiswa untuk kelas yang menggunakan 

model siklus belajar sebesar 67,61 sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 55,86. Nilai Standar deviasi dicapai 

oleh mahasiswa untuk kelas yang menggunakan model siklus belajar sebesar 10,40, sedangkan untuk kelas kontrol 

sebesar 11,17.  

Uji-t Penguasaan konsep dan sikap ilmiah Kelas yang Menggunakan Model Siklus Belajar dan Kelas 

Kontrol 

Untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan nilai sikap ilmiah antara kelas yang menggunakan model 

siklus belajar dengan kelas kontrol maka dilakukan uji-t. Penentuan signifikan, jika nilai probabilitas (signifikansi) 

lebih besar dari taraf nyata 0,05, H0 diterima konsekuensinya H1 ditolak. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih 

kecil dari taraf nyata 0,05, H0 ditolak konsekuensinya H1 diterima. Adapun H0 penelitian ini adalah tidak terdapat 

perbedaan peningkatan sikap ilmiah mahasiswa pada kelas yang menggunakan model siklus belajar dibandingkan 

dengan kelas yang menggunakan model nonsiklus belajar dan H1 penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

peningkatan sikap ilmiah mahasiswa pada kelas yang menggunakan model siklus belajar dibandingkan dengan 

kelas yang menggunakan model nonsiklus belajar. Hasil uji-t skor postes sikap ilmiah dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil uji-t  sikap ilmiah sesudah menggunakan model siklus belajar. 

 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa t hitung untuk postes kedua kelompok adalah 12,160 dengan nilai signifikansi  

sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi postes sikap ilmiah sebesar 0,000 lebih kecil daripada taraf nyata 0,05, H0 

ditolak konsekuensinya H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan sikap ilmiah antara kelompok yang menggunakan model siklus belajar dibanding kelompok kontrol.  

Uji-t juga digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan nilai postes penguasaan konsep 

antara kelas yang menggunakan model siklus belajar dengan kelas control.  Penentuan signifikan, jika nilai 

probabilitas (signifikansi) lebih besar dari taraf nyata 0,05, H0 diterima, dan konsekuensinya H1 ditolak. 

Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf nyata 0,05,  H0 ditolak, dan  konsekuensinya H1 diterima. 

Paired Samples Test

14.6750 8.53344 1.20681 12.2498 17.1002 12.160 49 .000

Postes Sikap Ilmiah

Kelas dengan Model

Siklus Belajar -

Postes Sikap Ilmiah

Kelas Kontrol

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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 Adapun H0 penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep mahasiswa pada kelas 

yang menggunakan model siklus belajar dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model nonsiklus belajar 

dan H1 penelitian ini adalah terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep mahasiswa pada kelas yang 

menggunakan model siklus belajar dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model nonsiklus belajar. Hasil 

uji-t skor postes penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil uji-t nilai postes  penguasaan  konsep  kelas  yang menggunakan model siklus belajar dan kelas kontrol. 

 
Dari Tabel 5 terlihat bahwa t hitung untuk postes kedua kelompok adalah 5,764 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi postes penguasaan konsep sebesar 0,000 lebih kecil daripada taraf nyata 

0,05,  H0 ditolak konsekuensinya H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan penguasaan konsep antara kelompok yang menggunakan model siklus belajar dibanding 

kelompok kontrol. 

Pada akhir penelitian setelah pelaksanaan postes, selanjutnya angket disebarkan untuk memperoleh gambaran 

tentang sikap mahasiswa terhadap penggunaan model pembelajaran siklus belajar pada mata kuliah Fisika Dasar. 

Hasil analisis angket mahasiswa secara umum digambarkan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6.  Skala sikap mahasiswa terhadap penggunaan model siklus belajar. 

 

No Pernyataan 
Sikap (%) 

Ya Tidak 

1 
Lebih baik saya tidak mengikuti perkuliahan Fisika Dasar 

karena mau mengikuti kuliah atau tidak hasilnya akan sama. 
8.0 72.0 

2 

Perkulihan Fisika Dasar terutama standar kompetensi 

kelistrikan dan kemagnetan mudah dipahami oleh 

mahasiswa. 

70.0 30.0 

3 

Dosen yang memberikan perkuliahan menggunakan model 

siklus belajar meningkatkan keaktifan saya dalam 

perkuliahan. 

90.0 10.0 

4 
Saya kurang suka jika disuruh dosen menjelaskan materi 

yang telah dibahas. 
20.0 80.0 

5 
Model siklus belajar yang digunakan dosen tidak berbeda 

dengan pembelajaran sebelumnya. 
32.0 68.0 

6 

Saya senang jika dosen mengadakan perkuliahan dengan 

model siklus belajar yang ada hubungannya dengan materi 

perkuliahan yang disampaikan. 

96.0 4.0 

7 Model perkuliahan siklus belajar menghamburkan waktu. 34.0 66.0 

8 
Saya sulit memahami materi perkuliahan dengan 

menggunakan model siklus belajar. 
20.0 80.0 

9 

Model pembelajaran ini, tidak membantu saya dalam 

mengatasi kesulitan menyelesaikan soal Fisika Dasar yang 

diberikan dosen. 

26.0 74.0 

10 

Model pembelajaran ini memperkaya, memperdalam, serta 

memperluas pengetahuan saya dalam memahami konsep 

Fisika Dasar terutama standar kompetensi kelistrikan dan 

kemagnetan. 

90.0 10.0 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan konsep dan 

sikap ilmiah Fisika Dasar antara kelompok yang menggunakan model siklus belajar dibanding kelompok kontrol. 

Paired Samples Test

11.7647 14.57704 2.04119 7.6648 15.8646 5.764 50 .000

Postes Penguasaan

Konsep Kelas dengan

Model Siklus Belajar -

Postes Penguasaan

Konsep Kelas Kontrol

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

ISBN: 978-602-61045-0-2 288



                                                    PROSIDING SNIPS 2016    

                                                               21-22 JULI 2016 

 Kemudian, jika dilihat dari rata-rata postes sikap ilmiah, kelas yang menggunakan model siklus belajar (71,40) 

lebih tinggi, dibanding kelas kontrol (56,97). Begitu juga rata-rata posttes penguasaan konsep, kelas yang 

menggunakan model siklus belajar (67,61) lebih tinggi dibanding kelas kontrol (55,86). Data tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan model siklus belajar lebih baik dibanding model pembelajaran konvensional. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Trowbridge & Bybee [5]  bahwa penerapan siklus belajar meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa pada perkuliahan Fisika, kemudian konsep akan diingat lebih lama, serta dapat meningkatkan 

sikap positif terhadap Fisika dan perkuliahan Fisika Dasar. Selain itu, kemampuan bernalar dan keterampilan 

proses menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan pendekatan perkuliahan tradisional. 

Model siklus belajar merupakan model pembelajaran yang sangat cocok untuk pengajaran proses berpikir 

tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu mahasiswa dalam memproses informasi dan pengetahuan yang telah 

dimilikinya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengasimilasi 

informasi dengan cara mengeksplorasi lingkungan, mengakomodasi infomasi dengan cara mengembangkan 

konsep, mengorganisasikan informasi dan menghubungkan konsep-konsep baru dengan menggunakan atau 

memperluas konsep yang dimiliki untuk menjelaskan suatu fenomena yang berbeda [12]  

Model siklus belajar selain dapat meningkatkan penguasaan konsep dan sikap ilmiah, juga memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya, dan memecahkan 

permasalahan yang dihadapi secara tepat. Model siklus belajar juga dapat membangun kebersamaan di antara 

mahasiswa. Hal ini terlihat pada proses belajar yang dilakukan, yaitu dengan bekerja secara berkelompok. 

Pembelajaran seperti ini, memberikan mahasiswa peluang untuk menggali pengetahuan diri dan rekan-rekannya. 

Hal ini akan sangat membantu membangun sikap ilmiah yang dimiliki mahasiswa. Oleh karena itu, melalui 

pembelajaran model siklus belajar diharapkan terjadi peningkatan sikap ilmiah dan penguasaan konsep, apalagi 

jika pendekatan yang digunakan adalah keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran 

Fisika Dasar lebih baik dalam meningkatkan kemampuan penalaran Fisika Dasar mahasiswa dibanding model 

pembelajaran biasa. 

Peningkatan sikap ilmiah dan penguasaan konsep mahasiswa setelah diberi perkuliahan menggunakan model 

siklus belajar, dapat terukur dengan adanya hasil analisis skala sikap, yang dilakukan setelah perkuliahan berakhir. 

Secara umum, mahasiswa mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan siklus belajar. 

Mahasiswa merasakan manfaat belajar Fisika Dasar  dengan cara baru, yaitu dengan model siklus belajar melalui 

pendekatan keterampilan proses. Mahasiswa merasa ikut aktif melakukan proses pembelajaran dan ikut berpikir 

secara aktif. Daya ingat mahasiswa terhadap materi perkuliahan menjadi bertambah. Keinginan mahasiswa untuk 

belajar Fisika Dasar  meningkat. Hal ini disebabkan cara belajar dan cara penyajiannya yang efektif. Mahasiswa 

merasakan perbedaan terutama dalam penyajian informasi.  

Mahasiswa bersikap positif terhadap pembelajaran keterampilan proses Fisika Dasar. Mahasiswa merasakan 

bahwa materi materi perkuliahan merupakan materi yang menarik terutama pada saat melakukan praktek. 

Mahasiswa merasakan kalau materi yang dipelajari  sangat  bermanfaat  dalam  kehidupan sehari-hari, menambah 

pengetahuan,  keterampilan  dan cara bersikapnya  dalam  menghadapi permasalahan yang ada. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, temuan dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan 

secara umum bahwa terdapat peningkatan profesionalisme calon guru fisika setelah diterapkan model siklus 

belajar. Secara rinci, simpulan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan konsep kelistrikan pada perkuliahan Fisika Dasar antara 

kelompok yang menggunakan model siklus belajar dibanding kelompok kontrol. Rata-rata postes penguasaan 

konsep Fisika Dasar, kelas yang menggunakan model siklus belajar (67,61) lebih tinggi dibanding kelas 

kontrol (55,86). 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan sikap ilmiah antara kelompok yang menggunakan model siklus belajar 

dibanding kelompok kontrol. Kemudian, jika dilihat dari rata-rata postes sikap ilmiah, kelas yang 

menggunakan model siklus belajar (71,40) lebih tinggi dibanding kelas kontrol (56,97).  

3. Secara keseluruhan mahasiswa bersikap positif terhadap penerapan model pembelajaran siklus belajar pada 

perkuliahan Fisika Dasar.Metoda matriks transfer memberikan alternatif metoda yang sederhana namun cukup 

akurat dalam melakukan proses perhitungan yang melibatkan efek terobosan.  
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