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Abstract— This research aim to determine the effect of POE (Predict-Observe-Explain) learning model with
concept mapping technique of students class X of SMAN 1 Lingsar academic year 2017/2018. Type of this
research is quasi experiment with non-equivalent control group design. The population of this research is all
of students class X MIA of SMAN 1 Lingsar academic year 2017/2018. The sample taken using purposive
sampling technique so chosen class X MIA 1 as experiment class and class X MIA 2 as control class. Before
being threated both samples were given pretest to determine their initial ability. Based on the result of the
pretest homogenity test both samples had same initial ability. Their result of understanding concept test
posttest were obtained mean score of experiment class was 65,19 with and mean score of control class was
53,93. This research hypothesis was tested by polled varians t-test obtained tcalculate value greater than ttabel

that is 3,77 > 2,00. Concluded that using POE (Predict-Observe-Explain) model learning with concept
mapping technique affected to understanding physics concept of students class X of SMAN 1 Lingsar
academic year 2017/2018. The result of n-gain test on each matery of harmonic ocilation obtained on both
samples increased, however the increase on experiment class was better than control class.

Keywords : POE model leaening, concept mapping technique, understanding concept

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah segala usaha yang
dilakukan untuk memberdayakan manusia. Hal
ini sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa
pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa. UU-RI No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
menyatakan bahwa “tujuan pendidikan nasional
adalah untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis, serta bertanggung jawab” (UU-RI
No.20, 2003). Dengan demikian, pendidikan
merupakan wahana penting untuk membentuk
kepribadian dan perkembangan peserta didik.

Sama halnya dengan pendidikan pada
umumnya, pendidikan sains khususnya fisika
juga berperan penting dalam perkembangan
peserta didik terutama perkembangan
intelektuanya. Kata sains adalah serapan dari
kata bahasa Inggris science yang diambil dari

bahasa Latin sciencia yang berarti pengetahuan.
Pengertian sains dibatasi hanya pada
pengetahuan positif, artinya yang hanya
dijangkau oleh indra kita, dalam hal ini ilmu
pengtahuan alam (Poedjiadi, 2005: 1). Sains
pada hakikatnya adalah kumpulan pengetahuan
berupa fakta, konsep, teori, dan generaliasasi
tentang alam, serta merupakan disiplin ilmu
yang ketat, objektif, dan suatu proses yang
berbasis kegiatan pengamatan, inferensi,
hipotesis dan pecobaan dalam alam (Sumaji et
al., 1998:114). Oleh karena itu, pembelajaran
fisika sebagai sains harus menenekankan pada
konsep fisika yang berlandaskan pada hakikat
sains.

Proses pembelajaran fisika dalam prakteknya
di sekolah sesuai hakikat sains pada kondisi
ideal belum dapat diterapkan sepenuhnya. Hasil
observasi yang telah peneliti lakukan di SMAN
1 Lingsar, pembelajaran fisika masih
didominasi oleh metode mengajar yang
konvensional seperti ceramah. Guru dalam
pembelajaran dikelas lebih banyak
menanamkan konsep fisika melalui pemberian
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informasi dan contoh-contoh yang cenderung
dihafal peserta didik, sehingga ketika diberi
permasalahan yang agak berbeda peseta didik
mengalami kesulitan dalam memecahkannya.

Hasil wawancara peneliti dengan peserta
didik di SMAN 1 Lingsar, ada banyak
anggapan bahwa fisika itu sulit dan penuh
dengan persamaan-persamaan yang harus
dihafal. Beberapa peserta didik mampu
menyajikan hafalannya dengan baik, namun
mereka tidak memahami konsep dari apa yang
dipelajari. Mereka kesulitan dalam
menghubungkan apa saja materi yang telah
dipelajari dengan bagaimana cara
mengaplikasikannya dalam berbagai
permasalahan fisika. Oleh karenanya,
pemahaman konsep-konsep fisika menjadi
sangat penting agar peserta didik mampu
mengembangkan pengetahuannya.

Pemamahaman konsep memegang peranan
penting dalam pembelajaran. Kemampuan
pemahaman konsep memberikan pengertian
bahwa materi-materi yang diajarkan kepada
peserta didik bukan hanya sebagai hafalan,
tetapi lebih kepada pemahaman peserta didik
akan konsep-konsep dalam materi itu sendiri
(Widyastuti, 2015:52). Oktaviani et al. (2017:1)
menyatakan bahwa proses belajar dalam
pembelajaran tidak hanya sekedar mengetahui
dan menghafal fakta-fakta yang ada tetapi juga
harus memahami dan menguasai fakta tersebut
sehingga diperoleh pengetahuan yang utuh.
Lebih khusus dalam pembelajaran fisika,
peserta didik dituntut untuk memahami konsep-
konsep fisika sehingga mampu untuk
mengembangkan pengetahuan dan
kemampuannya dalam memecahkan
permasalahan fisika yang dihadapinya. Akan
tetapi pada kenyataannya peserta didik bahkan
tidak mengenali konsep-konsep dasar fisika
serta hubungan antar konsep-konsep tersebut.
Padahal sebagian besar konsep fisika
merupakan konsep-konsep abstrak yang sangat
erat hubungannya dengan kehidupan sehari-
hari. Kurangnya pemahaman konsep fisika
peserta didik inilah menyebabkan rendahnya

hasil belajar peseta didik. Oleh karena itu, guru
perlu melakukan perubahan proses
pembelajaran guna meningkatkan pemahaman
konsep peserta didik sehingga memperoleh
hasil belajar yang meningkat pula.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan
misalnya dengan mengubah pembelajaran yang
berpusat pada guru (teacher center) ke
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
(student center). Pelaksanaan pengajaran dapat
berjalan dengan efektif dan efisien apabila
menggunakan proses belajar yang bermakna
dan mengaktifkan peserta didik dalam suatu
skenario pembelajaran yang jelas (Sugiana et
al., 2016:61). Pembelajaran yang berpusat pada
peserta didik akan melibatkan peserta didik
secara aktif dalam proses pembelajaran
sehingga peserta didik dapat menemukan
konsep fisikanya sendiri. Keterlibatan peserta
didik secara aktif dalam pembelajaran dapat
diupayakan oleh guru dengan mengembangkan
pembelajaran yang berdasarkan teori
kontrutivisme (Nur dan Wikandari, 2000:3).

Menurut Suprijono (2012:39)
kontruktivisme menekankan pada pembelajaran
operatif yakni belajar memperoleh dan
menemukan suatu struktur pemikiran yang
umum; dan belajar autentik yakni belajar untuk
menghubungkan teori-teori dengan kenyataan.
Penerapan pembelajaran kontruktivis peserta
didik akan lebih aktif dalam memperoleh
konsep-konsep fisika serta menghubungkannya
dengan kehidupan nyata. Salah satu alternatif
model pembelajaran bedasarkan teori
kontruktivisme yang ditawarkan peneliti yakni
model pembelajaran POE (Predict-Observe-
Explain), yakni model pembelajaran yang
menggali pengetahuan yang telah diperoleh
atau dimiliki peserta didik sebelumnya dan
kemudian menginterpretasikannya (Wu dan
Tsai dalam An’nur et al.,2016:86). Dengan
menerapakan pembelajaran POE ini
diharapakan peserta didik dapat membangun
konsep-konsep fisikanya sendiri. Konsep-
konsep yang diperoleh dapat dihubungkan
dengan membuat suatu peta konsep (concept
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mapping) sehingga peserta didik dapat
memahami konsep yang utuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah
peneliti jelaskan diatas, maka peneliti berminat
untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Model Pembelajaran POE (Predict-
Observe-Explain) dengan Teknik Concept
Mapping terhadap Pemahaman Konsep Fisika
Peserta Didik kelas X SMAN 1 Lingsar Tahun
Ajaran 2017/2018”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran POE

POE merupakan singkatan bahasa Inggris
dari Prediction Obsevation dan Explanation,
yang artinya memprediksi,
mengobsevasi/mengamati dan menjelalaskan.
POE dikembangkan pertama kali oleh White
dan Gustone pada tahun 1992. Dalam bukunya
yang berjudul “Probing Understanding” White
dan Gustone (1992:44) menjelaskan bahwa
POE  merupakan penggalian pemahaman
dengan meminta peserta didik untuk melakukan
tiga tugas utama, yakni: pertama peserta didik
harus memprediksi hasil dari suatu kejadian,
dan harus memberi alasan prediksi mereka;
kemudian mereka mendeskripsikan apa yang
mereka lihat; dan terakhir mereka harus
menghubungkan berbagai masalah antara
prediksi dan observasi.

Menurut Suparno (2013:112-113),
pembelajaran dengan model POE
menggunakan tiga langkah  utama dari metode
ilmiah yaitu (1) prediksi (prediction), yakni
membuat dugaan terhadap suatu peristiwa
fisika; (2) observasi (observation), yaitu
melakukan penelitian, pengamatan apa yang
terjadi. Pertanyaan pokok dalam observasi
adalah apakah prediksinya memang terjadi atau
tidak; (3) menjelaskan (explaination) yaitu
memberikan penjelasan terutama tentang
kesesuaian antara dugaan (prediksi) dan yang
sungguh terjadi (hasil observasi).

Haysom dan Bowen (2010:ix) menyatakan
bahwa “POE sequences provide an important

way to enhance your students understanding of
important scientific ideas”, yang artinya
tahapan POE memberikan cara penting untuk
meningkatkan pemahaman peserta didik pada
gagasan-gagasan ilmiah. Hal ini sejalan dengan
apa yang dikemukakan oleh Warsono dan
Harianto (2017:93) bahwa model POE
berlandaskan pada teori pembelajaran
kontruktivisme yang beranggapan bahwa
melalui kegiatan prediksi, observasi dan
penjelasan suatu hasil pengamatan, maka
struktur kognitifnya akan terbentuk dengan
baik. Jadi, dengan model pembelajaran POE ini
peserta didik akan dapat membangun
pengetahuannya melalui interaksi dengan guru
maupun teman sebayanya.

B. Teknik Concept Mapping

Concept mapping berasal dari bahasa
Inggris yang artinya peta konsep. Metode
concept mapping menurut Suprijono
(2012:106) adalah cara untuk menguatkan
pengetahuan dan pemahaman peserta didik
terhadap bahan yang telah dipelajarinya.
Konsep diartikan sebagai suatu jaringan
hubungan dalam obyek, kejadian, dan lain-lain
yang memiliki ciri tetap serta dapat
diobservasi. Dengan belajar konsep, peserta
didik dapat memahami dan membedakan
benda-benda, peristiwa yang ada dalam
lingkungan sekitar. Adapun yang dimaksud
dengan peta konsep adalah ilustrasi grafis
konkret yang mengindikasikan bagaimana
sebuah konsep tunggal dihubungkan ke
konsep-konsep lain pada kategori yang sama
(Martin dalam Al-Tabany, 2015:183). Dahar
(2011:106) mengemukakan bahwa peta konsep
dikembangkan untuk menggali struktur
kognitif peserta didik dan untuk mengetahi dan
melihat apa yang telah diketahui peserta didik.
Jadi, penggunaan peta konsep akan sangat
membantu peserta didik dalam memahami
konsep-konsep dari materi yang dipelajarinya.

Teknik concept mapping dilakukan dengan
membuat sajian visual atau suatu diagram
tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu
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topik tertentu dihubungkan satu sama lain
(Tanzila et al., 2017:97). Selanjutnya Warsono
dan Haryanto (2017:123-124) mengemukakan
bahwa peta konsep disusun dalam pola hierarki
dengan menempatkan konsep yang paling
umum pada puncak peta, sedangkan konsep
yang lebih spesifik dan kurang umum
diletakkan di bawah. Selain itu pada peta
konsep terdapat garis hubung yang menyatakan
hubungan atau keterkaitan antar konsep dalam
ranah yang berbeda dari peta konsep.

C. Model Pembelajaran POE dengan Teknik
Concept Mapping

Menurut Tanzila et al (2017:97-98) model
pembelajaran POE disertai teknik concept
mapping adalah model pembelajaran yang
terdiri dari tiga kegiatan yaitu memprediksi
(predict), mengamati (observe), dan
menjelaskan (explain), dimana kegiatan
concept mapping dilakukan pada tahap
menjelaskan untuk menyimpulkan hasil
kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.
Model pembelajaran POE dengan teknik
concept mapping dalam penelitian ini
didefinisikan sebagai model pembeljaran
dengan 3 kegiatan yakni memprediksi,
mengamati, dan menjelaskan, dimana concept
mapping diberilan diawal sebelum kegiatan
prediksi untuk menggambaran materi yang
diajarkan secara umum, dan pada tahap akhir
menjelaskan peserta didik membuat concept
mapping-nya sendiri untuk menyimpulkan
hasil pembelajaran yang sudah dilakukan.
Pemberian peta konsep pada tahap awal
dialakukan agar peserta didik memperoleh
gambaran secara umum terkait materi yang
akan dipelajari dan memudhkan dalam
membuat prediksinya. Pada tahap menjelaskan
kesimpulan dibuat dengan mengkategorikan
konsep-konsep yang diperoleh dari hasil
observasi ke dalam konsep umum dan konsep
khusus, konsep-konsep tersebut kemudian
dihubungkan/dipetakan satu sama lain sehigga
diperoleh suatu konsep yang utuh. Penggunaan
model pembelajaran POE dengan teknik

concept mapping ini peserta didik akan
dipermudah dalam menemukan dan mengingat
informasi lebih lama dengan cara
mengambamgkan pemahaman dan
memeperoleh pandangan baru menggunakan
bantuan peta konsep.

D. Pemahaman Konsep

Pemahaman  adalah suatu jenjang dalam
ranah kognitif yang menunjukkan kemampuan
menjelaskan hubungan yang sederhana antara
fakta-fakta dan konsep (Arikunto, 2017:131).
Widoyoko (2016:39) menjelaskan bahwa
proses pemahaman merupakan proses
mengkontruksi makna dari pesan-pesan
pembelajaran, baik yang bersifat lisan,
tulisanatau grafik yang disampaikan melalui
pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar
lainnya. Adapun konsep merupakan suatu ide
atau pengertian umum yang disusun dengan
kata, simbol atau tanda, yang mana
mengandung hal-hal umum dari suatu peristiwa
atau kejadian. Dahar (2011:62) mengemukakan
bahwa konsep merupakan suatu dasar bagi
proses mental yang lebih tinggi untuk
merumuskan prinsip dan generalisasi.
Pemahaman konsep akan membantu peserta
didik dalam memahami dan menyelesaikan
permasalahan yang dihadapinya dalam
kehidupan terkait materi yang dipelajari
(Gunawan et al., 2015:9). Oleh karenanya,
pemahaman konsep menjadi sangat penting
bagi peserta didik dalam menbangun pola
pikirnya.

Widyastuti (2015:52) mengartikan
pemahaman konsep sebagai penyerapan suatu
materi yang dipelajari. Hal ini sejalan dengan
apa yang dikemukakan Suprijono (2012:25)
bahwa pemahaman konsep merupakan
tindakan memahami suatu kategori atau
konsep-konsep yang sudah ada. Pemahaman
konsep didasarkan pada tingkatan pemahaman
kognitif Bloom yang telah direvisi oleh
Anderson dan Karthwol yang meliputi tujuh
indikator yaitu menginterpretasi (interpreting),
memberi contoh (exemplifying),
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mengklasifikasikan (classifying), merangkum
(summarizing), menduga (inferring),
membandingkan (comparing), dan menjelaskan
(explaning) (Juliawan, 2012:5).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi
eksperiment dengan desain non-equivalent
Control-Group Design. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas
X SMAN 1 Lingsar tahun ajaran 2017/2018.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
purposive sampling dan diperoleh kelas X MIA
1 sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan
perlakuan model pembelajaran POE dengan
teknik concept mapping dan kelas X MIA 2
sebagai kelas kontrol yang mendapatkan
pembelajaran konvensional.

Pemahaman konsep fisika peserta didik
diukur menggunakan tes berupa soal pilihan
ganda sebanyak 20 soal yang telah diuji
validitas, reabilitas, daya beda, dan tingkat
kesukaran soalnya. Hipotesis penelitian diuji
menggunakan uji-t polled varians yang
dilakukan pada hasil tes akhir pemahaman
konsep fisika peserta didik. Untuk mengetahui
peningkatan pemahaman konsep fisika peserta
didik tiap sub materi dilakukan uji n-gain dari
hasil tes awal dan tes akhir pemahaman konsep
fisika peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman konsep fisika
peserta didik digunakan tes obyektif pilihan
ganda sebanyak 20 soal yang telah lulus uji
instrumen. Sebelum diberi perlakuan, kedua
kelas diberi tes awal untuk mengetahui
kemampuan awal peserta didik. Setelah diberi
perlakuan, diakhir pertemuan peserta didik pada
kedua kelas diberi tes akhir untuk mengetahui
pemahaman konsep akhir peserta didik. Adapun
hasil tes awal dan tes akhir pemahaman konsep
peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Pemahaman
Konsep Peserta Didik

Data
Tes Awal Tes Akhir

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

N 27 28 27 28
Nilai
tertinggi

55 55 85 75

Nilai
terendah

15 15 75 35

Rata-rata 27,59 26,43 65,19 53,93

Terdapat perbedaan peningkatan nilai rata-rata
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Secara
lebih terperinci terkait hubungan nilai antara tes
awal dan tes akhir untuk data nilai tertinggi,
terendah dan nilai rata-rata digambarkan dalam
grafik 4.4 berikut:

Gambar 1 Histogram Perbandingan Peningkatan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Untuk menentukan uji statistik yang
digunakan maka perlu mengetahui homogenitas

dan normalitas data. Uji homogenitas
digunakan untuk dapat mengetahui kedua kelas
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peningkatan pemahaman konsep fisika peserta
didik tiap sub materi dilakukan uji n-gain dari
hasil tes awal dan tes akhir pemahaman konsep
fisika peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman konsep fisika
peserta didik digunakan tes obyektif pilihan
ganda sebanyak 20 soal yang telah lulus uji
instrumen. Sebelum diberi perlakuan, kedua
kelas diberi tes awal untuk mengetahui
kemampuan awal peserta didik. Setelah diberi
perlakuan, diakhir pertemuan peserta didik pada
kedua kelas diberi tes akhir untuk mengetahui
pemahaman konsep akhir peserta didik. Adapun
hasil tes awal dan tes akhir pemahaman konsep
peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Pemahaman
Konsep Peserta Didik

Data
Tes Awal Tes Akhir

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

N 27 28 27 28
Nilai
tertinggi

55 55 85 75

Nilai
terendah

15 15 75 35

Rata-rata 27,59 26,43 65,19 53,93

Terdapat perbedaan peningkatan nilai rata-rata
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Secara
lebih terperinci terkait hubungan nilai antara tes
awal dan tes akhir untuk data nilai tertinggi,
terendah dan nilai rata-rata digambarkan dalam
grafik 4.4 berikut:

Gambar 1 Histogram Perbandingan Peningkatan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Untuk menentukan uji statistik yang
digunakan maka perlu mengetahui homogenitas

dan normalitas data. Uji homogenitas
digunakan untuk dapat mengetahui kedua kelas
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memiliki kemampuan yang sama. Pengujiannya
menggunakan uji F pada taraf signifikan 5%.
Hasilnya tes awal memiliki Fhitung sebesar 1,42
dan tes akhir sebesar dengan Ftabel sebesar 1,709
sehingga Fhitung < Ftabel. Jadi, disimpulkan kedua
kelas tersebut adalah homogen. Uji normalitas
menggunakan uji chi-kuadrat. Uji normalitas
dilakukan pada tes akhir sebagai syarat uji
statistik uji-t. Hasil uji chi-kuadrat tes akhir
untuk kelas eksperimen diperoleh χ2

hitung= 10,43
dan kelas kontrol χ2

hitung=7,88 dengan χ2
tabel

sebesar 11,07 sehingga χ2
hitung <χ2tabel. Jadi,

disimpulkan kedua kelas tersebut terdistribusi
normal.

Hasil uji prasayarat analisis diperoleh data
homogeny dan terdistribusi norma, maka uji
statistik yang digunakan adalah uji-t polled
varians. Hasilnya diperoleh: =3.77; = 2.00 ( = 0.05). Karena thitung >
ttabel yaitu 3,77 > 2,00 berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran POE (predict-
observe-explain) dengan teknik concept
mapping berpengaruh terhadap pemahaman
konsep peserta didik kelas X SMAN 1 Lingsar
tahun ajaran 2017/2018.

Temuan dalam penelitian ini diperkuat
beberapa penelitian sebelumnya diantaranya
penelitian yang dilakukan Samudera et al
(2017:106) yang menyatakan bahwa ada
pengaruh model pembelajaran POE terhadap
hasil belajar peserta didik, dimana hasil belajar
fisika peserta didik pada kelas yang
menggunakan  model pembeljaran POE lebih
baik dari pada kelas yang menggunakan model
pembelajaran konvensional. Penelitian lainnya
dilakukan oleh Tanzila et al (2017:100) yang
hasilnya menyatakan bahwa ada perbedaan
hasil belajar peserta didik pada kelas
eksperimen yang menggunakan model
pembelajaran POE disertei concept mapping
dengan hasil belajar kelas kontrol yang
menggunakan model kooperatif, dimana
penggunaan model pembelajaran POE disertai
teknik concept mapping pada materi listrik

dinamis menyebabkan peserta didik mudah
memahami materi tersebut yang berdampak
pada hasil belajar yang cenderung lebih baik.

Kualitas peningkatan pemahaman konsep
peserta didik dapat diketahui dengan melakukan
pengelompokan data peningkatan pemahaman
konsep peserta didik berdasarkan interpretasi
gain ternormalisasi tiap sub-materi getaran
harmonis untuk masing-masing kelas.
Komposisi interpretasi gain ternormalisasi
disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Komposisi N-gain pada Setiap Sub-materi
Getaran Harmonis

No Sub Materi g g ∆ g

1 Gaya Pemulih 0.62 0.46 0.16

2
Periode dan
Frekuensi

0.48 0.37 0.11

3 Besaran fisis 0.54 0.40 0.13

4 Energi 0.40 0.32 0.08

Adapun secara grafik komposisi n-gain
untuk setiap sub-materi ditunjukkan pada
Gambar 2 berikut:

Gambar 2 Komposisi N-gain Setiap Sub-Materi
Getaran Harmonis

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran POE (predict-
observe-explain) dengan teknik concept
mapping terhadap pemahaman konsep fisika
peserta didik kelas X SMAN 1 Lingsar tahun
ajaran 2017/2018. Penelitian dilakukan dengan
memberikan perlakuan berupa penerapan model
pembelajaran POE (predict-observe-explain)
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dengan teknik concept mapping pada kelas
eksperimen (X MIA 1), sedangkan pada kelas
kontrol (X MIA 2) diberi perlakuan model
pembelajaran konvensional di sekolah yakni
model pembelajaran langsung. Kedua kelas
diberikan perlakuan selama 4 kali pertemuan.
Sebelum diberikan perlakuan kedua kelas
diberikan tes awal yang bertujuan untuk
mengetahui kemampuan awal peserta didik
pada kedua kelas.

Kemampuan awal pemahaman konsep
peserta didik baik kelas eksperimen maupun
kelas kontrol berdasarkan hasil tes awal masih
rendah. Nilai rata-rata tes awal pemahaman
konsep masing-masing kelas, yaitu untuk kelas
eksperimen 27,59 dan untuk kelas kontrol
26,43. Hal ini disebabkan karena kurangnya
kemampuan awal peserta didik untuk
menghubungkan pengetahuan yang lama
dengan pengetahuan baru dan bagaimana
mengkonstrusikan pengetahuan tersebut,
sehingga solusi yang diterapkan oleh peneliti
adalah melaksanakan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran POE
(predict-observe-explain) dengan teknik
concept mapping. Berdasarkan hasil uji
homogenitas tes awal yang telah dilakukan,
diperoleh bahwa kedua sampel (kelas
eksperimen dan kelas kontrol) homogen, yang
berarti kedua kelas memiliki kemampuan awal
yang sama.

Penerapan model pembelajaran POE di kelas
eksperimen memberikan hasil yang lebih baik
terhadap pemahaman konsep peserta didik
dibandingkan dengan kelas kontrol yang
diterapkan model pembelajaran langsung, yang
mana dapat dilihat dari hasil tes pemahaman
konsep yang menunjukkan adanya peningkatan
yang lebih tinggi pada tes akhir kelas
eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Hasil
analisis tes akhir pemahaman konsep yang telah
dilakukan didapatkan nilai rata-rata kelas
eksperimen sebesar 65,19 dengan nilai tertinggi
85 dan nilai terendah 55, sedangkan nilai rata-
rata kelas kontrol sebesar 53,93 dengan nilai
tertinggi 75 dan nilai terendah 35. Hasil

penelitian yang sudah dilakukan
menggambarkan bahwa kemampuan akhir
pemahaman konsep peserta didik berbeda
dengan kemampuan awalnya. Kelas eksperimen
maupun kelas kontrol mengalami peningkatan,
namun peningkatan kelas eksperimen lebih baik
dari pada peningkatan pada kelas kontrol. Hal
ini disebabkan karena pada kelas eksperimen
menggunakan model pembelajaran POE
(predict-observe-explain) dengan teknik
concept mapping.

Pembelajaran POE (predict-observe-explain)
dengan teknik concept mapping memiliki tiga
tahap utama, yaitu prediksi (predict),
pengamatan (observe) dan penjelasan (explain),
dimana concept mapping diberilan diawal
sebelum kegiatan prediksi untuk
menggambaran materi yang diajarkan secara
umum, dan pada tahap akhir menjelaskan
peserta didik membuat concept mapping-nya
sendiri untuk menyimpulkan hasil pembelajaran
yang sudah dilakukan.. Penggunan model
pembelajaran POE membantu peserta didik
untuk menghubungkan pengetahuan awal yang
dengan pengetahuan baru yang dipelajari, serta
membantu peserta didik dalam menemukan
sendiri konsep-konsep fisikanya. Pemberian
concept mapping (peta konsep) diawal
pembelajaran membengun pengetahuan awal
peserta didik terkait materi yang akan dipelajari
dan memudahkan peserta didik dalam membuat
prediksinya. Peserta didik melakukan observasi
untuk membuktikan kebenaran prediksi yang
mereka buat, yang mana kegiatan ini dapat
memberikan pengetahuan, konsep, dan
pemahaman yang lebih kepada peserta didik
dalam mempelajari materi fisika. Hal ini sesuai
dengan apa yang dikemukakan oleh Warsono
dan Harianto (2017:93) bahwa model POE
berlandaskan pada teori pembelajaran
kontruktivisme yang beranggapan bahwa
melalui kegiatan prediksi, observasi dan
penjelasan suatu hasil pengamatan, maka
struktur kognitifnya akan terbentuk dengan
baik. Perpaduan model pembelajaran POE
dengan teknik concept mapping membantu
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peserta didik dalam menghubungkan konsep-
konsep fisika yang telah diperolehnya, sehingga
meningkatkan pemahaman konsep fisika
peserta didik.

Perbedaan pengaruh perlakuan pada kelas
eksperimen dan kontrol dapat diketahui dengan
melakukan uji hipotesis, dimana uji hipotesis
yang digunakan yakni uji-t. Sebelum
melakukan uji-t, dilakukan terlebih dahulu uji
homogenitas dan uji normalitas pada hasil tes
akhir pemahaman konsep. Uji homogenitas
bertujuan untuk mengetahui apakah varians
kelas eksperimen dan kelas kontrol sama,
sedangkan uji normalitas dilakukan bertujuan
utuk memperoleh sampel yang berdistribusi
normal. Uji homogenitas dan normalitas ini
juga dilakukan sebagai syarat untuk melakukan
uji-t. Setelah diuji, ternyata hasil tes akhir
pemahaman konsep kedua kelas homogen dan
terdistribusi normal.

Selanjutnya uji-t dilakukan untuk menguji
hipotesis penelitian yakni menggunakan uji-t
polled varian berdasarkan persamaan 3.7. Hasil
perhitungan diperoleh = 3.77; =2.00 (lampiran 22) dengan tingkat signifikansi
5% ( = 0.05). Karena thitung > ttabel yaitu 3,77
> 2,00 ternyata Ho ditolak dan Ha diterima. Ini
berarti pada kelas eksperimen yang diberikan
perlakuan berupa penerapan model
pembelajaran POE (predict-observe-explain)
dengan teknik concept mapping berpengaruh
terhadap pemahaman konsep fisika peserta
didik.

Hasil uji N-gain yang dilakukan kedua kelas
mengalami peningkatan pada setiap sub-materi
getaran harmonis, namun kelas eksperimen
peningkatannya lebih tinggi. Hal ini berarti
penerapan model pembelajaran POE dengan
teknik concept mapping di kelas eksperimen
lebih baik dibandingkan kelas kontrol yang
diajar dengan model pembelajaran langsung
untuk keseluruhan sub-materi getaran harmonis.
Kedua kelas sama-sama mengalami
peningkatan tertinggi pada sub-materi gaya

pemulih, dan peningkatan terendah pada sub-
materi energi.

Perolehan nilai n-gain kelas eksperimen dan
kelas kontrol berada pada rentang 0,30 - 0,70.
Maka secara keseluruhan menurut kriteria
perolehan n-gain pada tabel 3.6, kelas
eksperimen maupun kelas kontrol termasuk
pada kategori sedang. Jadi, pemahaman konsep
peserta didik untuk setiap sub-materi getaran
harmonis di kelas ekperimen mengalami
peningkatan yang lebih tinggi dari pada kelas
kontrol namun kedua kelas sama-sama
mengalami peningkatan pada kriteria sedang.

PENUTUP

Berdasarkan uji hipotesis, dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran POE (Predict-
Observe-Explain) dengan teknik concept
mapping berpengaruh terhadap pemahaman
konsep fisika peserta didik kelas X SMAN 1
Lingsar tahu ajaran 2017/2018. Hasil uji n-gain
diperoleh peningkatan pemahaman konsep
fisika peserta didik yang diajar menggunakan
model pembelajaran POE dengan teknik
concept maapping pada kelas eksperimen lebih
baik dari pada kelas kontrol yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran
konvensional untuk keseluruhan materi getaran
harmonis.

Adapun saran-saran yang dapat dapat
peneliti sampaikan yaitu: (1) Penggunaan
model pembelajaran POE dapat dipadukan
dengan teknik atau metode lain yang lebih
menarik rasa ingin tahu peserta didik.
Pembelajaran tidak selalu berbasis eksperimen
di dalam kelas, tetapi juga bias dilakukan
dengan pengamatan langsung di alam, yang
juga disesuaikan dengan materi yang dipelajari;
(2) Dalam meningkatkan pemahaman konsep
peserta didik, pembelajaran harus benar-benar
menekankan pada konsep materi yang dipelajari
agar tidak terjadi miskonsepsi di antara peserta
didik.
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