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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran POE (prediction-observation-

explaination) berbantuan LKS terhadap hasil belajar fisika siswa. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment 

dengan desain non-equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 353 siswa yang terbagi dalam 9 kelas. Sampel 

penelitian ini yaitu kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen  dan kelas XI IPA 5 sebagai kelas kontrol dengan 

teknik purposive sampling. Instrumen penelitian untuk hasil belajar aspek kognitif berupa tes pilihan ganda yang 

telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda soal. Instrumen untuk hasil belajar aspek afektif 

dan psikomotorik siswa berupa lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata siswa hasil tes awal 

yaitu 45,58 (kelas eksperimen) dan 44,59 (kelas kontrol). Nilai rata-rata siswa hasil tes akhir yaitu 66,83 (kelas 

eksperimen) dan 59,00 (kelas kontrol). Uji hipotesis menggunakan uji parametrik (uji-t)  dengan rumus t-test polled 

varians. Hasil perhitungan uji-t diperoleh thitung lebih besar dari ttabel pada taraf signifikasi 5% dengan derajat 

kebebasan (dk) 75 (thitung= 2,53 dan ttabel = 1,66), sehingga H0 ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran POE (prediction-observation-explaination) berbantuan LKS 

terhadap hasil belajar fisika siswa. 

 

Kata kunci: model pembelajaran POE (prediction-observation-explaination), LKS, hasil belajara fisika. 

ABSTRACT 

The research aims to determined the effect of the application of POE (prediction-observation-explaination) learning 

model with LKS to the physics learning outcomes of students. Type of research was a quasi experiment design 

with non-equivalent control group design. The population in this research was all students of class XI IPA SMA  

Negeri 2 Mataram on academic year 2016/2017 amounted to 353 students divided into 9 classes. The sample of 

this research are class XI IPA 4 as an experimental class and class XI IPA 5 as the control class with purposive 

sampling technique. The research instrument for learning outcomes in cognitive aspects was multiple choice tests 

that have been tested for validity, reliability, level of difficulty, and different power problems. The Instrument for 

affective and psychomotor aspects was the observation sheet. The results showed the average value of students' 

pre-test were 45.58 (experimental class) and 44.59 (control class). The average value of students' post-test were 

66.83 (experimental class) and 59.00 (control class). The hypothesis testing used parametric test (t-test) with the 

formula polled variance t-test. The results of the t-test calculations obtained tcalculate greater than ttable the 

significance level of 5% with degrees of freedom (df) 75 (tcalculate = 2.53 and ttable = 1.66), so H0 was rejected. The 

results of hypothesis test indicate that there were significant of the application of POE (prediction-observation-

explaination) learning model with LKS to the physics learning outcomes of students. 

Key words: learning model POE (prediction-observation-xplanation), LKS, physics learning outcomes. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang 

melalui serangkaian proses yang dikenal dengan 

proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah 

dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah berupa 

konsep, prinsip, dan teori (Trianto, 2013). Hal ini sesuai 

dengan tujuan pendidikan yaitu mencakup tiga aspek, 

antara lain: aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. 

Kenyataannya, pembelajaran yang diterapkan hanya 

berorientasi pada hasil belajar untuk ranah kognitif 

saja. Sehingga tujuan pendidikan yang mencakup 

ketiga aspek tersebut belum terpenuhi secara utuh. 

Salah satu cabang IPA yang terus menerus mengalami 

perkembangan yaitu Fisika. Seiring dengan 

perkembangannya, banyak permasalahan baru yang 

ditimbulkan. Seperti pembelajaran fisika di kelas 

terutama pada kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang diajarkan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

dengan salah seoreng guru pengampu mata pelajaran 

fisika kelas XI IPA SMA Negeri 2 Mataram tahun 

pelajaran 2016/2017, terdapat beberapa permasalahan 

dalam proses pembelajaran yakni sebagian besar 

siswa kurang aktif dan antusias dalam belajar fisika, 

bagi sebagian siswa tersebut menganggap bahwa 

fisika merupakan mata pelajaran yang sulit dan banyak 

terdapat rumus yang harus dihafalkan. Kemungkinan 

yang menjadi penyebabnya yaitu  kemampuan siswa 

dalam perhitungan matematis yang masih kurang dan 

jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas mencapai 

42 siswa. Kurangnya keaktifan, antusias, dan 

tanggapan siswa tersebut terhadap mata pelajaran 

fisika menyebabkan hasil belajar fisika siswa menjadi 

kurang maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa 

nilai rata-rata ulangan harian siswa berikut. 

 

Tabel 1.  Nilai Rata-Rata Ulangan Harian 1 Tahun  

Pelajaran 2016/2017 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata- 

Rata 

1 XI IPA 1 35 74,6 

2 XI IPA 2 36 51,11 

3 XI IPA 3 39 36,41 

4 XI IPA 4 42 28,62 

5 XI IPA 5 41 26,00 

(Sumber: Arsip Nilai Guru Mata Pelajaran Fisika, 

2016). 

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan 

inovasi dalam proses pembelajaran seperti 

mengkolaborasikan suatu model dengan metode atau 

media pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran adalah model pembelajaran 

POE (prediction– observation-explaination). Menurut 

Suparno (2013), “POE adalah singkatan dari 

prediction, observation, and explanation”. 

Pembelajaran dengan model POE menggunakan tiga 

langkah utama dari metode ilmiah yaitu (1) prediction 

atau membuat prediksi, membuat dugaan terhadap 

suatu peristiwa fisika; (2) observation, yaitu melakukan 

penelitian, pengamatan apa yang terjadi. Pertanyaan 

pokok dalam observasi adalah apakah prediksinya 

memang terjadi atau tidak; (3) explaination yaitu 

memberikan penjelasan terutama tentang kesesuaian 

antara prediksi dengan hasil observasi. 

Suatu model ataupun metode akan kurang 

efektif dan efisien jika tidak ada perangkat 

pembelajaran pendukungnya (Prastowo, 2014). Salah 

satu perangkat pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah LKS sebagai petunjuk kegiatan eksperimen. 

"LKS merupakan salah satu panduan siswa yang 

digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan 

atau pemecahan masalah" (Sahidu, 2013). Sedangkan 

menurut Prastowo, "LKS merupakan lembar kegiatan 

yang biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah 

untuk menyelesaikan suatu tugas, dan tugas tersebut 

harus jelas kompetensi dasar, indikator, dan 

tujuannya". Sehingga dapat diketahui apakah 

pembelajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak 

dengan melihat tujuan, indikator, dan kompetensi dasar 

yang telah tercapai. Melalui LKS, guru dapat 

memancing siswa agar secara aktif terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran, khususnya dengan materi yang 

diajarkan (Prastowo, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

pengaruh penerapan model pembelajaran POE 

(prediction-observation-explaination) berbantuan LKS 

terhadap hasil belajar fisika siswa. Pemilihan model 

pembelajaran POE (prediction-observation-

explaination) berbantuan LKS ini diharapkan dapat 

membantu siswa mencapai keberhasilan selama 

proses pembelajaran dan menjadikan pembelajaran 

lebih bermakna. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan model pembelajaran 
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pembelajaran POE (prediction-observation-

explaination) berbantuan LKS terhadap hasil belajar 

fisika siswa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah quasi-experiment 

dengan desain non-equivalent control group design 

seperti pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2.  Desain Penelitian Non-Equivalent 

Control  Group Design 

Kelomp

ok 

Pre-

test 

Perlakuan Post-

test 

Eksperi

men 

Ya Model pembelajaran 

POE berbantuan 

LKS 

Ya 

Kontrol Ya Model pembelajaran 

langsung 

Ya 

(Diadaptasi  dari  Setyosari, 2013) 

  

Populasi yang diambil pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Mataram tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 353  

siswa yang terbagi dalam 9 kelas. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 4 

sebagai kelas eksperimen dan XI IPA 5 sebagai kelas 

kontrol yang diambil dengan teknik purposive sampling. 

Instrumen penelitian menggunakan soal pilihan 

ganda sebanyak 30 soal untuk hasil belajar kognitif 

yang telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya beda soal sebelum digunakan. Serta hasil 

belajar afektif dan psikomotorik berupa lembar 

observasi. 

Teknik pengumpulan data penelitian yaitu 

dengan metode tes berupa soal tes untuk hasil belajar 

siswa pada aspek kognitif. Tes dilakukan sebanyak 

dua kali yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-

test) dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan kognitif siswa berupa hasil belajar fisika 

siswa yang diberikan sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan. Serta dari hasil tes akhir dapat melihat 

pengaruh perlakuan terhadap kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Sedangkan hasil belajar siswa pada aspek 

afektif dan psikomotorik menggunakan metode 

observasi berupa lembar observasi yang diisi oleh 

observer. Observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk 

melihat atau mengetahui perilaku yang ditampilkan 

oleh siswa terkait aspek afektif dan psikomotorik, 

seperti sikap dan partisipasi siswa selama proses 

pembelajaran. Nilai hasil belajar dari kedua aspek ini 

digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan 

pengaruh penerapan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS terhadap hasil belajar pada aspek 

afektif dan psikomotorik. 

Analisis data hasil belajar kognitif meliputi uji 

hipotesis menggunakan uji parametrik dengan rumus t-

test polled varians, yang sebelumnya telah dilakukan 

uji normalitas dengan rumus chi-kuadrat dan 

homogenitas dengan uji-F (Sugiyono, 2013). Penilaian 

hasil belajar aspek afektif dalam pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk mengukur sikap siswa sebagai hasil dari suatu 

program pembelajaran. Kriteria penilaian hasil belajar 

afektif dapat di lihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Hasil Belajar Aspek   Afektif 

Skor Kriteria 

18-20 Sangat Baik (SB) 

14-17 Baik (B) 

10-13 Cukup (C) 

6-9 Kurang (K) 

< 6 Sangat Kurang (SK) 

                                      (Sahidu, 2013) 

Interpretasi ketercapaian hasil belajar aspel 

psikomotorik siswa

 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Interpretasi Hasil Belajar Aspek Psikomotorik 

Kategori Interpretasi  

90 – 100 Sangat Terampil 

75 – 89 Terampil 

55 – 74 Cukup Terampil 

31 – 54 Kurang Terampil 

00 – 30 Sangat Kurang Terampil 

(Kristiana, 2012).                                                

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi data hasil belajar 

a. Data hasil belajar aspek kognitif siswa 

Data hasil belajar kognitif siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam Tabel 5 

berikut. 
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Tabel 5. Data Hasil Belajar Aspek Kognitif 

 
Tes Awal Tes Akhir 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Jumlah 

Siswa 
40 37 40 37 

Rata-rata 45,58 44,59 66,83 59,00 

Nilai 

Tertinggi 
63,33 60, 00 90, 00 70, 00 

Nilai 

Terendah 
30, 00 30, 00 50, 00 50, 00 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, terlihat bahwa 

siswa kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata tes awal 

dan tes akhir yang lebih tinggi darpada kelas kontrol.  

 

b. Data hasil belajar aspek afektif siswa 

  Rekapitulasi hasil belajar afektif siswa kelas 

eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada Tabel 6 dan 

Tabel 7 berikut. 

 

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Belajar Afektif  Kelas 

Eksperimen 

Deskripsi 
Pertemuan Ke- 

I II III 

Skor Tertinggi 20 20 20 

Skor Terendah 10 10 14 

  Total Skor 672 688 726 

  Rata-rata 16,8 17,2 18,15 

  Kriteria Baik Baik Sangat Baik 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil belajar afektif 

siswa pada kelas eksperimen memiliki kriteria yang 

bervariasi setiap pertemuannya. Nilai rata-rata siswa 

untuk aspek afektif termasuk dalam kategori baik pada 

pertemuan pertama dan kedua, sedangkan pada 

pertemuan ketiga termasuk kategori sangat baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar pada aspek afektif 

mengalami peningkatan pada setiap pertemuan.  

 

Tabel 7.  Rekapitulasi Hasil Belajar Afektif Kelas 

Kontrol 

Deskripsi 
Pertemuan Ke- 

I II III 

Skor Tertinggi 20 20 20 

Skor Terendah 9 10 9 

  Total Skor 551 553 560 

  Rata-rata 14,89 15,36 15,14 

  Kriteria Baik Baik Baik 

Tabel 7 menunjukkan hasil belajar afektif siswa 

kelas kontrol memiliki kriteria baik setiap 

pertemuannya. Nilai rata-rata siswa untuk aspek afektif 

di kelas kontrol pada pertemuan pertama yaitu 14,89 

dengan kriteria baik, pada pertemuan kedua meningkat 

menjadi 15,36 dengan kriteria baik, serta pada 

pertemuan ketiga menjadi lebih rendah yaitu 15,14 

tetapi masih dalam kriteria baik.  

 

c. Data hasil belajar psikomotorik 

Rekapitulasi hasil belajar psikomotorik siswa kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

     

Tabel 8.  Rekapitulasi Hasil Belajar Psikomotorik  

Kelas Eksperimen 

Deskripsi 
Pertemuan Ke- 

I II III 

Jumlah Kelompok 8 8 8 

Nilai Tertinggi 88 92 88 

Nilai Terendah 71 71 75 

Total Nilai 3141 3206 3235 

Rata-rata Nilai 78,52 84,37 80,88 

Kriteria Terampil Terampil Terampil 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil belajar 

psikomotorik siswa kelas eksperimen memiliki kriteria 

yang terampil setiap pertemuannya. Nilai rata-rata 

siswa untuk aspek psikomotorik pada pertemuan 

pertama yaitu 78,52 dengan kriteria terampil, 

pertemuan kedua meningkat menjadi 84,37 dengan 

kriteria terampil, dan pada pertemuan ketiga menjadi 

lebih rendah yaitu 80,88 tetapi masih dalam kriteria 

terampil. Hal ini disebabkan kemampuan siswa dalam 

memprediksikan permasalahan tentang susunan pegas 

masih kurang. 

2. Uji homogenitas, normalitas data, dan hipotesis 

a. Uji homogenitas data tes awal 

Hasil uji homogenitas data hasil tes awal 

menggunakan uji-F dengan taraf signifikansi 5%. Uji 

homogenitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah data tes awal homogen atau tidak.  

Tabel 9. Uji Homogenitas Data Hasil Tes Awal 

Kelompok           
       

(α=0,05) 
Kesimpulan 

Eksperimen  
     1,72 Homogen 

Kontrol 
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Berdasarkan Tabel 9 di atas, terlihat bahwa nilai 

              . Sehingga kedua kelas tersebut 

homogen.  

 

b. Uji homogenitas data tes akhir   

Hasil uji homogenitas data hasil tes akhir 

menggunakan uji-F dengan taraf signifikansi 5%. Uji 

homogenitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

tindak lanjut uji hipotesis yang digunakan. 

 

Tabel 10. Uji Homogenitas Data Hasil Tes Akhir 

Kelompok           
       

(α=0,05) 
Kesimpulan 

Eksperimen  
     1,69 Homogen 

Kontrol 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, terlihat bahwa nilai 

                Sehingga kedua kelas tersebut 

homogen.  

c. Uji normalitas data tes awal 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data tes awal terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dicari dengan menggunakan rumus chi-

kuadrat.  

Tabel 11. Uji Normalitas Nilai Tes Awal 

Kelas        
        

  Kesimpulan 

Eksperimen       12,59 Normal 

Kontrol       12,59 Normal 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai 

       
  

 
kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil 

dari nilai       
  Hal ini menunjukkan bahwa data kedua 

kelas tersebut terdistribusi normal 

d. Uji normalitas data tes akhir 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data tes akhir terdistribusi normal atau tidak dan uji 

hipotesis yang digunakan. Uji normalitas dicari dengan 

menggunakan rumus chi-kuadrat.  

Tabel 12. Uji Normalitas Nilai Tes Awal 

Kelas        
        

  Kesimpulan 

Eksperimen  12,14 14,07 Normal 

Kontrol  8,64 12,59 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 12. dapat dilihat bahwa nilai 

       
  

 
kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil 

dari nilai       
  Hal ini menunjukkan bahwa data kedua 

kelas tersebut terdistribusi normal. 

 

e. Uji hipotesis penelitian 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu uji statistik parametrik (uji-t) dengan rumus t-test 

polled varians, karena data hasil tes akhir homogen 

dan terdistribusi normal. Hasil uji hipotesis dapat dilihat 

pada Tabel 13 berikut ini. 

 

Tabel 13.  Hasil Analisis Uji Hipotesis Hasil Belajar  

Fisika Siswa 

 

Tabel 13 di atas menunjukkan                pada 

taraf signifikasi 5 % dengan derajat kebebasan (dk) = 

75. Sesuai dengan kriteria, jika               , maka 

H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap penerapan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS terhadap hasil belajar fisika siswa. 

3. Pembahasan  

Penelitian ini diawali dengan pemberian tes awal 

untuk mengetahui varians kemampuan awal siswa dari 

kedua sampel. Hasil perhitungan data tes awal 

diperoleh nilai rata-rata siswa kelas eksperimen yaitu 

45,58 dan siswa kelas kontrol yaitu 44,59. Data hasil 

tes awal tersebut diuji homogenitas dan normalitas.  

Hasil analisis data tersebut, menunjukkan varians 

kemampuan awal siswa pada kedua sampel homogen 

dan datanya terdistribusi normal. Sehingga pada kedua 

sampel tersebut dilakukan penelitian sesuai dengan 

desain penelitian. Kelas eksperimen diberikan 

perlakuan berupa penerapan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS dan kelas kontrol berupa model 

pembelajaran langsung. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS terdiri dari tiga tahapan pembelajaran, 

diantaranya yaitu tahap prediction, observation, dan 

explaination. Pada tahap prediction, masing-masing 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa (n) 

Rata – 

rata 

s
2 

(Varians) 
thitung ttabel 

Eksperimen 40 66,83 142,98 
            

Kontrol 37 59,00 227,26 
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siswa dibagikan LKS tahap prediction dengan tujuan 

agar siswa mampu menuliskan atau menyampaikan 

prediksinya terhadap suatu permasalahan fisika. Pada 

tahap observation, siswa diberikan kesempatan untuk 

membuktikan sendiri prediksinya atau kebenaran suatu 

teori melalui kegiatan percobaan. Serta pada tahap 

explaination, siswa juga diberikan kesempatan untuk 

menjelaskan kecocokan atau ketidakcocokan hasil 

prediksi dengan hasil observasi. Dengan demikian, 

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa.  

Hasil pengamatan peneliti dan keterangan 

observer selama proses pembelajaran, menunjukkan 

perbedaan antusias dan minat belajar kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. Antusias siswa kelas 

eksperimen terlihat ketika mereka melakukan 

serangkaian kegiatan dalam model pembelajaran POE 

berbantuan LKS. Pada saat melakukan prediksi, 

hampir seluruh siswa melakukan kegiatan prediksi 

meskipun belum semuanya memprediksikan dengan 

tepat. Adapun pada kegiatan observasi, rata-rata 

semua kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan 

kegiatan percobaan dengan tepat waktu. Serta pada 

kegiatan penjelasan, semua kelompok berusaha agar 

dapat menyampaikan hasil percobaannya di depan 

kelas. 

Selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran POE berbantuan 

LKS, siswa menjadi lebih aktif baik secara fisik maupun 

emosional. Hal ini karena siswa terlibat secara 

langsung dan berperan aktif selama proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Rahayu, dkk. (2013), bahwa dengan model POE 

siswa lebih aktif dalam membuktikan suatu konsep 

berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang 

mereka lakukan sendiri. Sehingga menjadikan 

pengetahuan yang yang mereka peroleh menjadi lebih 

bermakna. Artinya, siswa menjadi lebih aktif baik aktif 

secara fisik maupun emosional dalam kegiatan 

pembelajaran.   

Sedangkan pada kelas kontrol yang belajar 

dengan model pembelajaran langsung dengan metode 

ceramah dan latihan soal, siswa lebih banyak 

mengharapkan informasi dari guru. Akibatnya, antusias 

dan minat belajar siswa menjadi kurang atau siswa 

cenderung pasif pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  

Ketika diberikan latihan soal, siswa yang duduk di 

bangku paling depan yang berusaha mencari sendiri 

penyelesaian dari soal tersebut. Sementara siswa yang 

lainnya tidak berusaha untuk bertanya. Meskipun guru 

telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan konsep-konsep atau materi yang belum 

dipahami. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Mulyono, bahwa kelemahan dari metode ceramah 

yaitu siswa cenderung pasif dan materi yang dikuasai 

siswa terbatas pada apa yang dikuasai guru (Mulyono, 

2012).  

Setelah diberikan perlakuan, peneliti memberikan 

tes akhir kepada kedua sampel penelitian sebagai data 

hasil belajar aspek kognitif siswa. Hasil perhitungan 

data tes akhir diperoleh nilai rata-rata siswa kelas 

eksperimen yaitu 66,83 dan siswa kelas kontrol yaitu 

59,00. Selanjutnya data hasil tes akhir tersebut diuji 

homogenitas dan normalitas untuk menentukan tindak 

lanjut uji hipotesis yang digunakan. Hasil analisis data 

tes akhir diperoleh data tersebut homogen dan 

terdistribusi normal.  

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistik 

parametrik dengan rumus t-test polled varians, karena 

data hasil tes akhir homogen dan terdistribusi normal. 

Hasil uji statistik diperoleh               , dimana Ho 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran POE berbantuan LKS terhadap 

hasil belajar fisika siswa untuk aspek kognitif. 

Penerapan model pembelajaran POE berbantuan LKS 

juga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar aspek 

afektif dan psikomotorik siswa. Hasil belajar aspek 

afektif di kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Hal ini karena selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS, siswa dilatih untuk disiplin, 

bertanggungjawab, bekerjasama, dan lain sebagainya. 

Pada aspek psikomotorik, nilai rata-rata siswa di 

kelas eksperimen meningkat dengan kriteria terampil 

tiap pertemuan, kecuali pada pertemuan ketiga rata-

rata nilai siswa lebih rendah karena kemampuan siswa 

masih kurang dalam memprediksikan permasalahan 

tentang susunan pegas, namun masih dalam kriteria 

terampil. Artinya penerapan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar psikomotorik siswa. Hal ini disebabkan setiap 

kegiatan yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran, secara langsung melatih keterampilan 

siswa dalam memprediksi, mengobservasi, dan 

mengemukakan pendapat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran POE 

berbantuan LKS memiliki pengaruh terhadap hasil 
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belajar fisika siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahayu, dkk. 

(2013) yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

POE mampu meningkatkan ketuntasan hasil belajar 

peserta didik secara individual, Restami, dkk. (2013) 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interaksi 

antara model pembelajaran POE dan gaya belajar 

terhadap pemahaman konsep fisika dan sikap ilmiah 

siswa, dan Yulianto, dkk. (2014) juga menunjukkan 

bahwa model pembelajaran POE pada pembelajaran 

fisika dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kognitif fisika SMP.  

Model pembelajaran POE juga dapat diterapkan 

pada mata pelajaran yang lain, misalnya mata 

pelajaran kimia. Penelitian Kala, dkk. (2012)  

menunjukkan bahwa teknik POE efektif dalam 

menyelidiki pemahaman siswa, mengumpulkan 

prediksi dan alasan dari hasil prediksi siswa dalam 

format terbuka, serta memperbaiki miskonsepsi yang 

dimiliki oleh siswa. Serta hasil penelitian 

Karamustafaoğlu (2014) menunjukkan bahwa 

menggunakan model pembelajaran POE dapat 

mengurangi miskonsepsi pada materi elektrokimia.  

Penerapan model pembelajaran POE berbantuan 

LKS memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa, 

akan tetapi nilai rata-rata siswa pada kedua kelas 

tersebut masih rendah. Hal ini disebabkan kemampuan 

siswa dalam memahami materi masih kurang. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban siswa, 

diperoleh beberapa hal yang menyebabkan nilai siswa 

masih rendah, yaitu siswa masih kurang memahami 

materi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya 

tegangan dan energi potensial pegas, penggunaan 

istilah atau simbol, menganalisis soal dan operasi 

hitungan matematika. Hal ini berdampak pada hasil 

belajar siswa yang masih rendah. Sehingga diperlukan 

penguatan materi pada saat proses pembelajaran. 

Penguatan materi yang perlu ditingkatkan yaitu 

dalam mengidentifikasikan sifat benda elastis dan 

plastis (penggunakan istilah, persamaan dalam 

menyelesaikan permasalahan, dan faktor yang 

mempengaruhi tegangan, regangan, dan modulus 

Young), menganalisis penerapan hukum Hooke (pada 

susunan pegas dan energi potensial pegas), serta 

pemberian soal yang bervariasi untuk melatih 

kemampuan siswa dalam operasi matematika (seperti 

soal perbandingan dan lain-lain). 

Beberapa keunggulan dan keterbatasan dalam 

penerapan model pembelajaran POE berbantuan LKS 

di kelas. Keunggulannya yaitu dapat meningkatkan 

antusias dan minat belajar siswa, dapat menguatkan 

pemahaman konsep siswa karena siswa terlibat 

langsung dalam membuktikan kebenaran konsepnya, 

serta dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan 

untuk berpartisipasi aktif melalui serangkaian kegiatan 

POE sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Penerapan model pembelajaran POE berbantuan 

LKS juga memiliki kelemahan atau keterbatasan, yaitu: 

perlu keterampilan guru dalam mengalokasikan waktu 

yang tersedia dengan serangkaian kegiatan POE, 

karena jika tidak terkoordinir dengan baik maka 

pembelajaran menjadi tidak efektif. Guru harus 

mengelompokkan siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung, mempersiapkan alat dan 

bahan sebelum kegiatan percobaan dilaksanakan, 

pembuatan RPP dan LKS harus disesuaikan dengan 

tahapan model pembelajaran POE dengan alokasi 

waktu yang tersedia, serta siswa harus dibiasakan 

untuk memprediksikan maupun mempresentasikan 

hasil percobaannya. Agar pembelajaran menjadi lebih 

efektif, karena model pembelajaran POE berbantuan 

LKS merupakan model pembelajaran yang baru bagi 

siswa dan membutuhkan kemampuan siswa dalam 

beradaptasi dengan model pembelajaran tersebut. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan 

model pembelajaran POE berbantuan LKS terhadap 

hasil belajar fisika siswa. 

 Beberapa saran dalam menerapkan model 

pembelajaran POE berbantuan LKS yaitu perlu 

diperhatikan beberapa hal, seperti karakteristik siswa, 

alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga tiap 

tahapnya pembelajaran dapat berlangsung secara 

optimal, perencanaan dan persiapan perlu dipikirkan 

secara matang sebelum diterapkan di kelas agar 

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan teknik 

pengelolaan kelas. 
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