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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian eksperimen semu (quasi experiment) yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) berbantuan LKS 

terhadap hasil belajar biologi siswa SMA NW Narmada tahun pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2016. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa/i kelas X SMA NW Narmada yang terdiri dari 3 kelas. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan pertimbangan, yaitu: jumlah 

siswa dalam satu kelas tidak jauh berbeda, dan hasil belajar kelas yang dijadikan kelas 

eksperimen lebih rendah dari hasil belajar kelas yang dijadikan kelas kontrol, agar pengaruh 

model pembelajaran POE terlihat lebih jelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

rendah, sehingga dari 3 kelas terpilihlah kelas XB sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 

siswa 24 dan kelas XA sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 25 orang. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda untuk hasil belajar kognitif, lembar 

observasi siswa untuk hasil belajar afektif dan lembar observasi unjuk kerja untuk hasil 

belajar psikomotorik. Teknik analisa data yang digunakan pada hasil belajar kognitif 

menggunakan uji t separated varians. Data yang diuji dengan uji-t tersebut adalah data gain 

score. Hasil belajar afektif dan psikomotorik dianalisis menggunakan statistik sederhana dan 

hasilnya di konversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif. Hasil uji-t untuk data hasil 

belajar kognitif didapatkan bahwa thitung > ttabel yakni 5.62 > 2.02, sedangkan hasil belajar 

afektif pada kelas eksperimen dikategorikan baik dan kelas kontrol dikategorikan sedang. 

Hasil belajar psikomotorik pada kelas eksperimen dikategorikan terampil. Dari data yang 

telah didapatkan disimpulkan bahwa model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) 

berbantuan LKS berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa SMA NW Narmada tahun 

pelajaran 2015/2016.  

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain), Lembar Kerja Siswa, 

Hasil belajar. 

 

ABSTRACT 

A quasi experiment research was done, to know the influence of instruction model POE 

(Predict-Observe-Explain) student work sheet aided to the students academic achievement on 

learning Biology at SMA NW Narmada in the years of 2015/2016. This research was done 

during February to August 2016. The population of this research were all students class X 

SMA NW Narmada which consist of 3 classes. Purposive sampling was applied for 

determining the sample of this research by the consideration such as: the numbers of the 

student in one class were not much defferent to another, and the score result in one class 
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which as experiment clas lower than the score result of control class. It purposed that the 

influence of POE could increase lower score result of the student, therefor from 3 classes, it 

was choosen XB as experiment class with 24 students and XA as control class with 25 

students. The instrument that used for this research were multiple choice test for cognitive 

result, observation papers for affective result and observation paper of workout for 

psycomotoric result. The data of cognitive learning achievement were analyzed by using t-

test separated varians. The data which tested by t-test were gain score data. The quantitative 

data for affective and psycomotoric were converted to qualitative data. The result of t-test for 

cognitive learning showed that tcount > ttable (5.62 > 2.02). Furthermore the result for affective 

learning in experiment class was good, and controlled class was intermediate. The result for 

psycomotoric learning in experiment class was in competent category. It can be concluded 

that learning model of POE (Predict-Observe-Explain) student work sheet aided can 

significantly affect the student’s learning achievement biology at SMA NW Narmada in the 

year of 2015/2016.  

 

 

Key words: POE (Predict-Observe-Explain) Instruction Model, Student Work Sheet, 

Learning Achievment. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah yang dihadapi 

dunia pendidikan adalah berkaitan dengan 

proses pembelajaran. Sanjaya (2006:1), 

mengatakan bahwa Dalam suatu proses 

pembelajaran, peserta didik kurang 

didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, akan tetapi lebih 

memperlihatkan kemampuan peserta didik 

untuk menghafal informasi saja, peserta 

didik dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi di otaknya 

tanpa dituntut untuk menghubungkan 

informasi yang diingatnya dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Suparno (1997) dalam Widiastono 

(2004:128) juga menerangkan bahwa guru 

masih banyak yang bersikap otoriter dalam 

proses pembelajaran. Guru biasanya 

menggunakan metode ceramah, mencatat, 

sehingga kurang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya sendiri. Kebanyak guru tidak 

dapat menerima pendapat dari siswa yang 

berlainan dengan yang mereka ajarkan, 

karena banyak guru hanya berpatokan 

pada buku dan wawasannya kurang. 

Berdasarkan hasil observasi awal 

yang telah dilakukan peneliti pada bulan 

januari 2016 pada kelas X di SMA NW 

Narmada menunjukkan bahwa 

pembelajaran Biologi belum terlaksana 

secara optimal, karena dalam proses 

pembelajaran, peserta didik lebih banyak 

menghafal teori-teori dari buku panduan 

maupun dari catatan yang diberikan oleh 

guru. Hal demikian disebabkan karena 

pembelajaran di kelas masih menggunakan 

pendekatan teacher centered. Hasil 

wawancara dengan guru biologi di SMA 
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NW Narmada yakni bapak Akhmad 

Suriadinata S.pd menyatakan bahwa 

proses pembelajaran yang dilakukannya 

masih cenderung menggunakan metode 

ceramah dan jarang mengaplikasikan 

model pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran peserta didik hanya 

mendengarkan konsep serta fakta-fakta 

yang disampaikan oleh guru tanpa 

mengetahui asal konsep-konsep tersebut. 

Selain itu, pembelajaran biologi selama ini 

masih didominasi oleh paradigma lama 

yang menganggap pengetahuan adalah 

fakta-fakta yang harus dihafal dan guru 

sebagai sumber utamanya. Kondisi 

tersebut jelas akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa baik dari aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. Dari hasil 

observasi yang telah dilakukan, dilihat dari 

hasil MID semester siswa, terbukti bahwa 

hasil belajar siswa bisa dikatakan rendah 

karena banyak siswa yang hasil belajarnya 

kurang dari KKM yakni sebesar 72, 

didapatkan bahwa pada kelas XA terdapat 

4 dari 29 siswa yang tuntas dengan 

presentase ketuntasan 13.7%, kelas XB 

terdapat 5 dari 26 siswa yang tuntas 

dengan persentase ketuntasan sebesar 

19.2%, dan kelas XC terdapat 4 dari 25 

siswa tuntas dengan persentase ketuntasan 

sebesar 16%. 

Alternatif yang ditawarkan untuk 

mengatasi permasalahan yang dialami di 

atas adalah perlu adanya perubahan dalam 

proses pembelajaran. Sudah seharusnya 

kegiatan pembelajaran lebih 

mempertimbangkan peserta didik yang 

lebih berperan aktif (students centered). 

Alur proses pembelajaran tidak harus 

berasal dari guru ke peserta didik atau guru 

sebagai pusat pembelajaran (teacher 

centered), tapi peserta didik bisa belajar 

langsung dengan lingkungan sekitarnya 

atau peserta didik sebagai pusat dari segala 

kegiatan pembelajaran sehingga peserta 

didik dapat mengetahui langsung asal 

konsep yang diberikan oleh guru.  

Menurut pendapat Jufri (2010: 

178), mengemukakan bahwa pembelajaran 

biologi hendaknya tidak lagi terlalu 

berpusat pada pendidik (teacher centered) 

melainkan harus lebih berorientasi pada 

peserta didik (students centered). Peserta 

didik dibelajarkan dan dibiasakan untuk 

menemukan kebenaran ilmiah, bukan 

diajak untuk beropini dalam melihat suatu 

fenomena serta dalam proses 

pembelajaran. Peserta didik tidak hanya 

menghabiskan waktu untuk menghafal 

berbagai konsep dan fakta-fakta yang telah 

ada. Hal ini berkaitan dengan suatu hasil 

belajar siswa yang berkaitan dengan 

keterampilan proses. 

Permasalahan yang dipaparkan 

diatas dapat teratasi jika dalam suatu 

proses pembelajaran terdapat terobosan 

baru yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran yang melibatkan peran aktif 
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siswa, sehingga siswa tidak hanya 

menghafal materi dan konsep, tetapi 

memahami materi secara mendalam. 

Adapun model pembelajaran tersebut 

adalah model pembelajaran POE 

(Predict-Observe-Explain). Menurut 

Indrawati dan Setiawan (2009) POE 

adalah singkatan dari Predict-Observe-

Explain. POE ini sering juga disebut 

suatu model pembelajaran dimana guru 

menggali pemahaman peserta didik 

dengan cara meminta mereka untuk 

melaksanakan 3 tugas utama yaitu 

prediksi, observasi, dan memberikan 

penjelasan (Explain). Model ini dapat 

mengkonstruksi pengetahuan awal siswa 

dengan menyajikan suatu peristiwa 

(prediksi), siswa terlibat dalam 

membuktikan kebenaran pikirannya 

dengan melakukan sendiri kegiatan 

pembelajaran (observasi), dan siswa 

digiring guru untuk memadukan dan 

mencari kebenaran antara hasil prediksi 

dengan hasil observasi (penjelasan) 

sehinga pembelajaran akan bermakna. 

Pembelajaran yang bermakna tentunya 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Penelitian tentang pengaruh model 

pembelajaran POE terhadap hasil belajar 

pernah dilakukan oleh Astuti (2012) 

dimana dari hasil pre-test rata-rata siswa 

kelas kontrol sebesar 24,12 dan rata-rata 

hasil post-tes siswa kelas eksperimen 

sebesar 24,76. Setelah dilakukan 

perlakuan nilai rata-rata siswa kelas 

kontrol dengan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan konvensional 

sebesar 67,98 dan nilai rata-rata siswa 

kelas eksperimen yang menerima 

pembelajaran dengan model pembelajaran 

POE sebesar 75,98. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran POE terhadap hasil belajar 

siswa. 

Model pembelajaran ini bersifat 

student center jadi akan sangat diperlukan 

bantuan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

untuk membantu siswa dalam kegiatan 

demonstrasi atau pertanyaan-pertanyaan 

yang sesuai dengan model pembelajaran 

POE, serta akan mengarahkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul ”Pengaruh 

model pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) berbantuan LKS 

terhadap hasil belajar biologi siswa SMA 

NW Narmada tahun ajaran 2015/2016. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah 

penelitian quasi experiment. Penelitian ini 

telah dilaksanakan pada semester genap 

tahun pelajaran 2015/2016 di SMA NW 

Narmada pada siswa kelas X di bulan mei. 

Variabel bebas adalah model pembelajaran 

POE (Predict Observe Explain) 

berbantuan LKS, sedangkan variabel 



5 
 

terikatnya adalah hasil belajar siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X di SMA NW 

Narmada tahun ajaran 2015/2016 yang 

terbagi dalam tiga kelas, sampel 

ditentukan dengan teknik Purposive 

sampling dan diperoleh kelas XB sebagai 

kelas eksperimen  yang diajarkan dengan 

model pembelajaran POE berbantuan LKS 

dan kelas XA sebagai kelas kontrol yang 

diajarkan dengan metode ceramah. Desain 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Non-Equivalent 

Control Group Design. Materi yang 

diajarkan dalam penelitian ini adalah 

ekosistem yaitu KD 4.1 dan 4.2. 

Data penelitian diambil dengan 

menggunakan instrumen tes dan non-tes. 

Instrumen tes dalam bentuk pilihan ganda 

digunakan untuk penilaian hasil belajar 

kognitif siswa, sedangkan instrumen non-

tes dalam bentuk lembar observasi 

aktivitas siswa untuk penilaian hasil 

belajar afektif dan lembar observasi unjuk 

kerja untuk penilaian hasil belajar 

psikomotorik siswa. Instrumen tes yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar 

kognitif berupa tes pilihan ganda yang 

telah valid dan reliabel sebanyak 26 soal. 

Analisis uji hipotesis menggunakan uji-t 

Separated Varians dengan bantuan 

program Microsoft Excel 2010. Hasil 

belajar data aspek afektif dan psikomotorik 

berbentuk checklist yang dikalkulasi 

menjadi data kuantitatif kemudian 

dikonversi menjadi data yang bersifat 

kualitatif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

a. Hasil belajar biologi sebelum 

diberikan perlakuan (Pre-Test) 

Hasil belajar biologi siswa pada 

ranah kognitif sebelum diberikan 

perlakuan untuk kelas eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata pre-test yaitu 

sebesar 26.63 dan kelas kontrol 

diperoleh nilai rata-rata pre-test 32.56. 

Pada kelas eksperimen diperoleh nilai 

pre-test tertinggi yaitu 38 dan nilai 

pre-test terendah yaitu 15. Kelas 

kontrol diperoleh nilai pre-test 

tertinggi yaitu 54 dan nilai pre-test 

terendah yaitu 15. 

 

Gambar 4.1. Diagram hasil pre-test pada 

kelas eksperimen dan 

kontrol. 

 

b. Hasil belajar biologi setelah 

diberikan perlakuan (Post-Test ) 

 Hasil belajar biologi siswa pada 

ranah kognitif setelah diberikan 

38 

15 

26.625 

54 

15 

32.56 

0

20

40

60

Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-rata

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
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perlakuan untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol didapatkan bahwa kelas 

eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran POE berbantuan LKS 

memiliki rata-rata hasil belajar biologi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional 

dengan metode ceramah. Hal ini 

terbukti dengan perolehan nilai rata-

rata post-test pada kelas eksperimen 

yaitu 71.25 dan nilai rata-rata post-test 

pada kelas kontrol yaitu 63.16. Nilai 

post-test tertinggi pada kelas 

eksperimen yaitu 81 dan nilai post-test 

terendah yaitu 58, sedangkan pada 

kelas kontrol diperoleh nilai post-test 

tertinggi yaitu 77 dan nilai pos-test 

terendah yaitu 46.  

 

Gambar 4.2. Diagram hasil post-test pada 

kelas eksperimen dan 

kontrol. 

 

 

c. Uji Hipotesis 

Dilihat dari hasil Pre-test, 

kemampuan awal kedua kelas sampel 

tidaklah sama. Hasil analisis uji-t dari 

data pre-test siswa memiliki perbedaan 

yang signifikan yakni thiting= 2.70 lebih 

besar dari ttabel yakni 2.02, oleh karena 

itu data yang digunakan untuk 

melakukan uji-t ialah data gain score 

yakni selisih antara hasil post-test dan 

pre-test siswa. Hasil analisis uji-t gain 

score kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terangkum dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji-t Gain Score 

Kelas Rata-

rata 

Varians thitung ttabel 

Eksperimen 71.25 45.46  

5.62 

 

2.02 Kontrol  63.16 108.58 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa, 

hasil uji-t gain score memiliki nilai 

thitung > ttabel yakni 5.62 > 2.02 pada 

taraf signifikansi 5%. Sesuai dengan 

kriteria pengujian hipotesis, dilihat dari 

hasil perhitungan uji-t berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar biologi siswa 

yang menggunakan model 

pembelajaran POE dengan siswa yang 

hanya diberikan perlakuan dengan 

metode ceramah. Adanya perbedaan 

dari hasil uji-t diasumsikan bahwa 

perlakuan yang diberikan pada kelas 

eksperimen berpengaruh terhadap hasil 

belajar biologi siswa. Dengan ini dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran 

POE (Predict-Observe-Explain) 

81 

58 
71.25 77 

46 

63.16 

0

20

40

60

80

100

Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-rata

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
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berbantuan LKS berpengaruh terhadap 

hasil belajar biologi siswa SMA NW 

Narmada tahun pelajaran 2015/2016.  

Peningkatan hasil belajar 

kognitif siswa kelas eksperimen 

cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan penggunaan model 

pembelajaran POE ini mempunyai 

beberapa kelebihan serta manfaat jika 

dibandingkan dengan metode ceramah 

yang dilakukan dikelas kontrol. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Warsono dan Hariyanto (2012: 93) 

yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran POE dilandasi oleh teori 

pembelajaran konstruktivisme yang 

beranggapan bahwa melalui kegiatan 

melakukan prediksi, observasi, dan 

menerangkan sesuatu hasil 

pengamatan, maka struktur kognitifnya 

akan terbentuk dengan baik. 

Model pembelajaran POE 

mendorong antusias belajar siswa kelas 

eksperimen. Hal ini dikarena pada 

kelas eksperimen siswa langsung 

terlibat dan berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Siswa diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya pada saat prediksi, siswa 

diberi kesempatan untuk membuktikan 

sendiri kebenaran konsep yang mereka 

miliki dengan langsung melakukan 

observasi (demonstrasi/praktikum), 

serta siswa juga diberikan kesempatan 

untuk menjelaskan kecocokan atau 

ketidakcocokan antara hasil prediksi 

dengan hasil observasinya. Dengan 

demikian pembelajaran akan menjadi 

lebih bermakna bagi siswa dan secara 

otomatis berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Efrica (2015) menunjukkan 

bahwa model pembelajaran POE 

(Prediction, Observation,  Explan), 

dapat meningkatkan hasil belajar 

kognitif fisika siswa kelas VII SMP 

Negeri 13 Lubuklinggau Tahun 

Pelajaran 2015/2016 hal ini terbukti 

setelah menerapkan model 

pembelajaran POE (Prediction, 

bservation, Explanation) hasil belajar 

siswa signifikan tuntas. Penelitian lain 

juga dilakukan oleh Astuti, dkk (2013: 

50-51) dengan melihat N-gain 

kelompok eksperimen lebih besar dari 

kelompok kontrol. Kelompok 

eksperimen mengalami peningkatan 

dengan kriteria tinggi sedangkan 

kelompok kontrol mengalami 

peningkatan sedang. Hasil perhitungan 

uji-t menunjukkan bahwa model 

pembelajaran POE mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

Selain model pembelajaran, 

penggunaan LKS juga membantu 

siswa untuk lebih mandiri serta lebih 
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aktif dalam proses pembelajaran. 

Aktifnya siswa dalam proses 

pembelajaran akan membuat kondisi 

pembelajaran menjadi berpusat pada 

siswa (student centers). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Handayani (2013: 3) 

bahwa lembar kerja siswa merupakan 

suatu bahan ajar yang berisi materi 

yang dapat memudahkan siswa untuk 

mempelajarinya dalam proses belajar 

mengajar yang menitik beratkan 

kegiatan menuntut siswa dalam belajar 

mandiri, karena di dalam LKS terdapat 

rangkuman materi dan latihan soal-soal 

dengan demikian Lembar Kerja Siswa 

di harapkan dapat membantu siswa 

dalam mempelajari materi yang ada 

dan mencoba di dalamnya. Jadi LKS 

ini dapat membantu proses 

pembelajaran yang aktif dan dapat 

mendukung terjadi proses 

pembelajaran yang bersifat Student 

Center. 

 

2. Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa 

Data hasil belajar biologi siswa 

pada ranah afektif untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan 

pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Hasil Belajar Biologi Ranah 

Afektif Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

3. Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Siswa 

Data hasil belajar biologi siswa 

pada ranah psikomotorik untuk kelas 

eksperimen disajikan pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Hasil Belajar Biologi Ranah 

Psikomotorik Siswa Kelas 

Eksperimen  

 

Setelah dianalisis, nilai afektif dari 

kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol yaitu nilai rata-rata ranah 
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afektif untuk kelas eksperimen adalah 

80.88%, dimana nilai ini dikategorikan 

baik, sedangkan untuk kelas kontrol adalah 

62.35% yang dikategorikan sedang. Data 

aspek psikomotorik didapatkan hasil 

bahwa kelas eksperimen dapat 

dikategorikan terampil dengan rata-rata 

nilai 71.80%, sehingga dapat dikatakan 

bahwa, model pembelajaran POE 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

pada kelompok eksperimen. Hal ini senada 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Astuti (2013:51) yang menunjukkan 

bahwa pada hasil belajar afektif 

didapatkan nilai rata-rata kelas eksperimen 

dapat dikategorikan sangat baik. Pada hasil 

belajar psikomotorik didapatkan nilai rata-

rata kelas eksperimen dengan kategori 

sangat baik.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil belajar kognitif 

didapatkan bahwa uji-t diperoleh nilai 

thitung > ttabel yakni 5.62 > 2.02 yang artinya 

Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan 

hasil belajar afektif pada kelas eksperimen 

dikategorikan baik dan kelas kontrol 

dikategorikan sedang. Hasil belajar 

psikomotorik pada kelas eksperimen 

dikategorikan terampil. Dari data yang 

telah didapatkan disimpulkan bahwa: 

“Model pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) berbantuan LKS 

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 

siswa SMA NW Narmada Tahun Pelajaran 

2015/2016”. 
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