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Siswa menganggap mata pelajaran fisika itu sulit, membosankan dan konsep-

konsep dalam ilmu fisika membangun konsep sains yang rumit. Sehingga sangat 

jarang sekali ketika ditanyakan mengenai cita–cita, siswa menjawab ingin menjadi 

seorang ahli sains (saintis). Saintis digambarkan negatif dan stereotipe oleh para 

siswa. Persepsi saintis ini mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari sains 

dan sikap ilmiah siswa pun kurang dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh persepsi siswa tentang saintis terhadap 

hasil belajar IPA fisika siswa melalui model pembelajaran learning cycle 5E 

dengan teknik pick up cards game; (2) pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil 

belajar IPA fisika siswa melalui model pembelajaran learning cycle 5E dengan 

teknik pick up cards game; (3) pengaruh hubungan persepsi siswa tentang saintis 

dan sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar IPA fisika siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up cards 

game. Berdasaran hasil penelitian ini, diperoleh persamaan regresinya yaitu: (1) 
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pengaruh persepsi siswa tentang saintis terhadap hasil belajar Y’= 37,783+ 0,332 

X1; (2) pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar Y’= 35,043+ 0,418 X2; 

(3) pengaruh persepsi siswa tentang saintis dan sikap ilmiah siswa terhadap hasil 

belajar Y'  = 17,355 + 0,293 X1  + 0.363X2. Persamaan regresi ini menjelaskan 

bahwa: (1) terdapat pengaruh persepsi siswa tentang saintis terhadap hasil belajar 

IPA fisika siswa melalui model pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik 

pick up cards game; (2) terdapat pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil 

belajar IPA fisika siswa melalui model pembelajaran learning cycle 5E dengan 

teknik pick up cards game; (3) terdapat pengaruh hubungan persepsi siswa 

tentang saintis dan sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar IPA fisika siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick 

up cards game.  
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