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A. Pembahasan 

1. Pengaruh Model Siklus Belajar 5E dengan PBL terhadap 

Peningkatan Kognitif 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol terjadi peningkatan nilai kognitif yang 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai pada post test 

setelah pemberian intervensi metode model siklus belajar 5E dengan PBL 

pada kelompok intervensi dan metode konvensional pada kelompok 

kontrol. 

Terjadinya peningkatan nilai kognitif pada kelompok intervensi 

yang menggunakan metode model siklus belajar 5E dengan PBL karena 

pada tahap metode ini membuat mahasiswa aktif dalam proses 

pembelajaran. Adanya stimulus berupa masalah atau kasus yang diberikan 

fasilitator untuk ditanggapi oleh mahasiswa sehingga membuat 

mahasiswa mencoba menjawab atau mengemukakan pendapatnya 

masing-masing berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya sendiri. 

Dari kompleksnya kasus atau masalah yang diberikan membuat 

mahasiswa memiliki rasa ingin tahu untuk menyelesaikan masalah 

tersebut.  



Pada siklus belajar 5E, mahasiswa dapat mempelajari materi 

secara bermakna dengan bekerja dan berfikir, pengetahuan dikonstruksi 

dari pengalaman mahasiswa melalui penyelidikan dan penemuan untuk 

memecahkan masalah. Mahasiswa dapat mengungkapkan konsep yang 

sesuai dengan pengalamannya dan menggunakan pemahaman yang telah 

diperoleh untuk memecahkan permasalahan lain yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari (Utami, 2013).  

Dalam tahapan model siklus belajar 5E mahasiswa dapat  

menjelaskan suatu konsep dengan pemikiran sendiri berdasarkan 

pencarian atau penyelidikannya (Afifah, 2012). Hal ini juga diperkuat 

dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan metode model siklus belajar 5E dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kognitif siswa (Sari et al, 2006 dan Sari et al, 2013). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali et al, 2011 dan 

Lestari, 2015 menyatakan bahwa siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 

lebih baik adalah yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar daripada 

siswa yang memiliki motivasi rendah. Hal ini berarti bahwa siswa yang 

memiliki motivasi tinggi dalam belajar akan menunjukkan keaktifannya 

dalam kegiatan belajar mengajar yang berpengaruh terhadap kelanjutan 

proses belajar mengajar. 

Dalam penelitian ini kelompok kontrol juga mengalami 

peningkatan kognitif secara signifikan. Peningkatan ini dapat terjadi 

karena adanya proses transfer pengetahuan dari dosen pengajar kepada 



mahasiswa dengan metode ceramah. Dosen memberikan materi di kelas 

sementara mahasiswa mendengarkan dengan baik dan adanya diskusi 

antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa terlihat bertanya saat dosen 

menjelaskan materi yang diberikan. Dosen menyampaikan materi dengan 

semangat dan cara penyajian atau mempresentasikan materi disertai 

dengan gambar-gambar yang membuat mahasiswa cukup tertarik untuk 

memperhatikan.    

Menurut Rosdiana dalam Pranoto (2013), ceramah atau yang biasa 

disebut dengan pembelajaran langsung merupakan pengajaran yang 

menuntut guru atau dosen sebagai model yang menarik bagi siswa dalam 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan diberikan 

kepada siswa. Ceramah adalah  bentuk interaksi dari penyampaian guru 

secara lisan pada siswa, dengan menggunakan bantuan secara visual, 

audio, ataupun audio visual seperti secara visual menampilkan gambar 

saat mempresentasikan atau menyampaikan materi (Taniredja, 2015). 

Hasil penelitian dengan membandingkan nilai kognitif antara 

kelompok intervensi yang menggunakan metode model siklus belajar 5E 

dengan PBL dan kelompok kontrol yang menggunakan metode 

konvensional seperti ceramah, didapatkan bahwa peningkatan nilai 

kognitif pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol hampir 

sama. Hal ini mungkin dikarenakan proses penyeleksian dari kedua 

institusi (kelompok intervensi dan kelompok kontrol) menerima 

mahasiswa baru dari semua lulusan (SMA/MA dari jurusan IPA/IPS). 



Selain itu, dari hasil nilai rata-rata mahasiswa pada KMB 2, Akper 

Samawa mendapat rata-rata nilai 75,5 sedangkan pada Poltekkes Mataram 

Prodi Keperawatan Bima mendapat rata-rata nilai 79,1. 

Peningkatan lebih tinggi dengan membandingkan pada kedua 

kelompok diperoleh kelompok intervensi. Hal ini berarti bahwa kelompok 

intervensi yang menggunakan metode model siklus belajar 5E dengan 

PBL lebih efektif dalam meningkatkan kognitif mahasiswa dari pada 

kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional.  

Model siklus belajar 5E adalah metode pembelajaran dengan 

pendekatan student centered learning (SCL) artinya mahasiswa menjadi 

pusat dalam pembelajaran. SCL merupakan strategi pembelajaran orang 

dewasa atau yang biasa dikenal dengan adult learning. Dari rata-rata usia 

mahasiswa yang menjadi responden penelitian adalah 20,17 pada 

kelompok intervensi dan 20,16 pada kelompok kontrol dengan kategori 

usia dewasa, hal ini dapat diartikan bahwa sudah sewajarnya mahasiswa 

tersebut mendapatkan metode pembelajaran orang dewasa (adult 

learning).  

Orang dewasa memiliki perasaan bahwa dalam suasana atau 

situasi belajar yang bagaimanapun, mereka boleh berbeda pendapat dan 

berbuat salah tanpa rasa terancam akan suatu sanksi yang ditujukan pada 

dirinya (Nursalam & Efendi, 2012). Berbeda dengan metode 

konvensional yang digunakan pada kelompok kontrol dimana pendekatan 



yang digunakan berpusat pada guru atau dosen yang dikenal dengan 

istilah teacher centered learning (TCL).  

Pada pendekatan TCL, dalam proses belajar mengajar mahasiswa 

menjadi pendengar aktif menerima segala yang disampaikan dosen saat 

memberikan materi. Hal ini membuat mahasiswa menjadi tergantung 

pada dosen sehingga menyebabkan kurangnya keinginan untuk mencari 

tahu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara mandiri dari 

materi tersebut. Beberapa penelitian menujukkan hasil bahwa dengan 

menggunakan pendekatan SCL dalam proses pembelajaran seperti salah 

satunya metode model siklus belajar 5E dengan PBL berpengaruh 

terhadap peningkatan kognitif mahasiswa dibandingkan dengan 

mahasiswa yang menggunakan metode konvensional seperti ceramah  

(Jun et al, 2013).      

2. Pengaruh Model Siklus Belajar 5E dengan PBL terhadap 

Peningkatan Afektif 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada kelompok intervensi 

terjadi peningkatan nilai afektif yang signifikan sedangkan pada 

kelompok kontrol terjadi penurunan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai pada post test setelah pemberian intervensi 

metode model siklus belajar 5E dengan PBL pada kelompok intervensi 

dan menurunnya nilai afektif pada kelompok kontrol yang menggunakan 

metode konvensional. 



Peningkatan nilai afektif pada kelompok intervensi yang 

menggunakan metode model siklus belajar 5E dengan PBL terlihat dari 

mahasiswa antusias dalam berpartisipasi mengikuti proses pembelajaran 

pada tiap tahapnya terutama pada tahap kedua yaitu tahap exploration 

dalam siklus belajar 5E. Dalam tahap exploration adanya kombinasi 

metode pembelajaran dengan menggunakan problem based learning 

yang membuat mahasiswa menjadi aktif. Mahasiswa merespon dengan 

positif terhadap jalannya diskusi dalam kelompok. Mahasiswa saling 

memberi support pada teman kelompoknya untuk mau mengemukakan 

pendapatnya dalam diskusi. 

Seyhan dan Morgil (2007) mengatakan pada tahap siklus belajar 

5E di mana tujuannya menangkap perhatian mahasiswa untuk terlibat 

dalam sebuah konsep baru sehingga membangkitkan antusiasme 

mahasiswa. Dalam siklus belajar 5E ditekankan proses diskusi secara 

aktif dalam kelompok, di mana dengan adanya diskusi mampu melatih 

dan membiasakan mahasiswa mengembangkan sikap menghargai 

pendapat orang lain. Selain itu juga dengan adanya diskusi dalam 

kelompok dapat melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama dengan 

baik di dalam kelompoknya sehingga mampu mewujudkan integrasi 

sosial di antara para siswa yang terlibat (Siberman, 1996). Hal ini juga 

diperkuat dengan adanya hasil penelitian dari Khatiban dan Sangestani 

(2014) yang menunjukkan bahwa sikap dan kinerja siswa terhadap 

penggunaan problem based learning secara signifikan lebih baik dari 



pada metode konvensional. Hasil penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa dengan penerapan model siklus belajar 5E lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan afektif mahasiswa dibandingkan dengan 

metode konvensional (Rahayuningsih, 2012). 

Penurunan nilai afektif pada kelompok kontrol yang 

menggunakan metode konvensional terjadi yaitu di awal perkuliahan 

mahasiswa cukup antusias dengan memperhatikan penjelasan dari dosen. 

Namun, setelah kurang lebih satu jam penjelasan dari dosen mahasiswa 

terlihat bosan dengan tidak memperhatikan penjelasan dari dosen sampai 

selesai dan terlihat mengobrol dengan temannya. Untuk penilaian afektif 

mahasiswa, peneliti menggunakan instrumen skala sikap                         

(Self Asessment). 

Pada instrumen skala sikap (Self Asessment) terdapat subvariabel 

dengan indikator-indikatornya yang dipilih mahasiswa berdasarkan 

pendapatnya masing-masing. Pada subvariabel pertama yaitu sikap 

terhadap tujuan dan isi mata kuliah KMB dengan indikator pada item 

nomor 2 bahwa mata kuliah KMB menarik minat mahasiswa sebanyak   

3 mahasiswa berpendapat tidak setuju atau sangat tidak setuju, pada 

subvariabel kedua yaitu sikap terhadap cara mempelajari mata kuliah 

KMB dengan indikator pada item nomor 5 bahwa mempelajari KMB 

cukup mudah sebanyak 13 mahasiswa berpendapat tidak setuju atau 

sangat tidak setuju, pada subvariabel ketiga yaitu sikap terhadap dosen 

yang mengajarkan mata kuliah KMB dengan indikator pada item nomor 



10 bahwa senang bila dosen KMB memberikan penugasan sebanyak       

4 mahasiswa berpendapat tidak setuju atau sangat tidak setuju, dan pada 

subvariabel keempat yaitu sikap terhadap upaya memperdalam mata 

kuliah KMB dengan indikator pada item nomor 15 bahwa paham 

terhadap konsep KMB belum menjamin senang terhadap mata kuliah 

KMB sebanyak 3 mahasiswa berpendapat tidak setuju atau sangat tidak 

setuju. 

Menurut Djamarah (2014) metode ceramah bila digunakan dalam 

waktu lama akan membosankan sehingga menyebabkan mahasiswa 

menjadi pasif dalam pembelajaran. Konsentrasi mahasiswa akan 

menurun dengan cepat setelah mendengarkan ceramah lebih dari 20 

menit secara terus-menerus (Budiardjo, 1997).  

Kelemahan dari metode ceramah adalah mahasiswa tidak 

mendapat kesempatan untuk berpikir dan berperilaku kreatif karena 

pengajaran yang berpusat pada dosen. Akibatnya mahasiswa menjadi 

pasif dan cepat menjadi bosan (Taniredja, 2015). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metode ceramah tidak mampu meningkatkan sikap 

atau afektif mahasiswa (Khatiban & Sangestani, 2014). 

3. Pengaruh Model Siklus Belajar 5E dengan PBL terhadap 

Peningkatan Psikomotor 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol terjadi peningkatan nilai psikomotor yang 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai pada postes 



setelah pemberian intervensi metode model siklus belajar 5E dengan PBL 

pada kelompok intervensi dan metode konvensional pada kelompok 

kontrol. 

Terjadi peningkatan nilai psikomotor pada kelompok intervensi 

yang menggunakan metode model siklus belajar 5E dengan PBL karena 

pada tahap metode ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mencoba 

tindakan keperawatan secara komprehensif. Mahasiswa mampu 

menunjukkan kemampuannya dalam mengelola masalah pasien secara 

mandiri.  

Pada model siklus belajar 5E tahap explanation, dimana tujuan 

kegiatan pada tahap ini meminta mahasiswa melakukan tindakan atau 

keterampilan yang direncanakan berdasarkan tahap sebelumnya (Jun et al, 

2013). Tahap explanation dalam siklus belajar 5E memfokuskan 

mahasiswa dari keterlibatan dan eksplorasi pengalaman mereka dan 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan 

pemahaman  mereka dalam proses keterampilan (Piyayodilokchai et al, 

2013). Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil penelitian dari Sariet al, 

(2006) dan Sari et al, (2013) yang menunjukkan bahwa dengan metode 

siklus belajar 5E dapat meningkatkan kemampuan psikomotor siswa.   

Peningkatan pada kelompok kontrol yang menggunakan metode 

konvensional, terjadi karena mahasiswa mendapatkan pengalaman 

praktikum laboratorium dari dosen yang memberikan demonstrasi terkait 

prosedur tindakan keperawatan yang diberikan. Mahasiswa 



memperhatikan dengan seksama demonstrasi dari dosen yang 

menunjukkan prosedur tersebut. Adanya faktor pendukung seperti 

ketersediaan laboratorium dengan alat-alat yang lengkap yang menunjang 

mahasiswa untuk lebih terampil dalam kemampuan skillnya. 

Menurut Ngalimun (2016), dengan demonstrasi akan membuat 

proses pembelajaran lebih menarik dengan cara mengamati secara 

langsung, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan 

antara teori dan kenyataan. Demonstrasi dapat membuat pengajaran lebih 

jelas dan lebih konkrit, mahasiswa dirangsang untuk aktif mengamati, 

menyesuaikan antara teori dan kenyataan dan mencoba melakukannya 

sendiri (Djamarah & Zain, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

demonstrasi dapat meningkatkan keterampilan atau psikomotor siswa 

(Peole et al, 2015). 

Penilaian psikomotor antara kedua kelompok menunjukkan bahwa 

penilaian lebih tinggi didapatkan pada kelompok kontrol. Pada kelompok 

kontrol menggunakan metode konvensional yaitu demonstrasi oleh dosen 

sedangkan kelompok intervensi menggunakan metode model siklus 

belajar 5E yang menggunakan role play dari mahasiswa.   

Dalam pendekatan SCL yaitu pada metode model siklus belajar 

5E, mahasiswa dituntut untuk sepenuhnya aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Mahasiswa harus berupaya secara mandiri dalam mencari 

atau menemukan segala sesuatu yang diperlukan dalam pemahaman 

materi. Pada tahap explanation, mahasiswa melakukan role play dengan 



teman sekelompok untuk menunjukkan keterampilan terhadap rencana 

tindakan yang telah ditetapkan bersama kelompok. Dari 15 orang dalam 

kelompok yang mendapat peran dalam role play hanya sebagian orang 

saja sedangkan yang lain hanya melihat jalannya role play tersebut 

sehingga memungkinkan akan berpengaruh terhadap pemahaman 

mahasiswa yang lain dalam kemampuan psikomotor tanpa adanya 

keinginan untuk mencoba.  

Pada kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional 

seperti demonstrasi, rata-rata mahasiswa lebih mampu dalam kemampuan 

psikomotorik. Hal ini, dimungkinkan karena mahasiswa sudah terbiasa 

mempelajari prosedur simulasi keterampilan psikomotor bersama dosen 

sehingga kemampuan psikomotor lebih tinggi diperoleh kelompok kontrol 

yang menggunakan metode konvensional dengan demonstrasi. 

Role play yang dilakukan pada kelompok intervensi membuat 

mahasiswa melatih dirinya, memahami, dan mengingat isi bahan yang 

diperankan (Djamarah & Zain, 2014). Mahasiswa akan terlatih untuk 

berinisiatif dan berkreatif, pada saat melakukan role play mahasiswa 

dituntut untuk mengemukakan pendapatnya namun kelemahan dari role 

play sebagian besar anak yang tidak ikut bermain peran mereka menjadi 

kurang kreatif. Hal ini terjadi karena kurangnya motivasi dari mahasiswa, 

dimana motivasi adalah keadaan seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu (Islamudin, 2012 & Syah, 2016).  



Berdasarkan hasil penelitian dengan  membandingkan hasil belajar 

yang menggunakan demonstrasi dan role play dalam meningkatkan 

keterampilan atau kemampuan psikomotor menunjukkan bahwa role play 

lebih efektif di bandingkan dengan demonstrasi (Mansyur et al, 2014). 

Namun, keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi tiga faktor 

utama yaitu kemampuan kognitif, motivasi prestasi dan kualitas 

pembelajaran.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi memiliki 

pengaruh besar terhadap hasil belajar (Setyowati, 2007). 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti tidak dapat mengendalikan adanya faktor SDM dengan 

menyamakan tingkat pendidikan dosen, serta faktor sarana dan prasarana 

seperti ketersediaan kelengkapan peralatan di laboratorium dan 

peningkatan akses dalam menggunakan wifi oleh mahasiswa di Akper 

Samawa. 

2. Tempat penelitian di Akper Samawa Sumbawa baru pertama kalinya 

menggunakan pendekatan pembelajaran student center learning 

khususnya dengan metode pembelajaran model siklus belajar 5E dengan 

PBL. 

3. Peneliti sebelumnya belum pernah mendapatkan pelatihan terkait metode 

pembelajaran model siklus belajar 5E dengan PBL. Prosedur pelaksanaan 

dari tahapan metode pembelajaran model siklus belajar 5E dengan PBL 

dilakukan peneliti dengan mengacu atau berpedoman pada jurnal 

penelitian sebelumnya dengan metode yang sama. 


