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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN POE (PREDICT-OBSERVE 

EXPLAIN) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP  FISIKA SISWA KELAS X 

SMKN 5 BANDAR LAMPUNG POKOK BAHASAN KALOR 

 

Oleh 

RACHMAD EFFENDI 

 

Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang penting dalam proses 

pembelajaran dan memecahkan masalah, baik di dalam proses belajar itu sendiri 

maupun dalam lingkungan keseharian. Kemampuan memahami konsep menjadi 

landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Siswa dikatakan 

memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, 

baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, 

buku, atau layar komputer. Untuk memiliki kemampuan tersebut peserta didik perlu 

adanya latihan, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut. 

Salah satu cara yang dapat melatih pemahaman konsep adalah dengan menggunakan 

model POE (Predict-Observe-Explain). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model POE terhadap pemahaman konsep peserta didik.  

Jenis penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah quasy 

experiment dengan desain non equivalent control group. Populasi pada penelitian 

berjumlah 200 peserta didik kelas X (Teknik Otomotif) SMKN 5 Bandar Lampung. 

Dengan sampel kelas X TO 4  sebagai kelas kontrol dan X TO 6 sebagai kelas 

eksperimen. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Untuk mengukur pemahaman konsep peserta didik dilakukan tes dengan 

soal pilihan ganda berjumlah 20. Dan untuk mengetahui keterlaksanaan model POE 

di lakukan observasi.  

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui, ada atau tidaknya pengaruh model 

POE terhadap pemahaman konsep peserta didik, setelah dianalisis dengan 

menggunkan uji-t didapat thitung>ttabel(0,05) yaitu dengan nilai 5,036 > 2,010. Hal ini 

menunjukkan bahwa model  POE berpengaruh terhadap pemahaman konsep peserta 

didik. 

 

 

Kata Kunci: Model POE (Predict-Observe-Explain).), Pemahaman Konsep, Kalor. 



 



 



 

MOTTO 

 

Denganmenyebutnama Allah yang 

MahaPengasihlagiMahaPenyayang 

 

……..                   

Artinya : “……Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan sendiri” 

(Q.S.Ar-Ra’d :11)
1

 

 

 ……..       

Artinya : “…….Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan” 

(Q.S.Asy-syrah :5)
2

 

                                                 
1
Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 250  

2
Ibid, h. 596  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Belajar merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang berkembang. Belajar 

juga dapat diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan yang baru, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
3
 Belajar tidak selalu disekolah, ataupun 

dilingkungan akademik lainnya. Belajar dapat dilakukan dimanapun. Semakin 

banyak belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang 

diperoleh.
4
 Belajar dalam dunia akademik dikenal dengan istilah pendidikan. 

Pendidikan dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pendidikan 

formal dan kelompok pendidikan nonformal. Pendidikan formal merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur 

pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan 

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
5
  

Selain itu jika dikaji dari perspektif ajaran agama Islam belajar merupakan 

kewajiban manusia.  Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl : 43 yang 

berbunyi : 

                                                 
3
M.Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran ( Lombok: Holistica, 2013), h. 3 

4
Slameto, Belajar dan faktor – faktor  yang  mempengaruhinya ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.3 
5
Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 tentang 

Pendidikan Nasional. 



 

                                    

Artinya :“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika  kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nahl : 43)”.
6
 

 

Dari ayat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kita sebagai insan yang di berikan 

Allah SWT kemampuan berfikir yang lebih daripada makhluk yang lainnya, maka 

kita di wajibkan untuk terus belajar agar dapat menggali potensi yang ada pada diri 

kita. 

Pendidikan pada umumnya menggunakan metode dan media yang 

diinginkan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar dapat 

menerima materi dengan baik, di dalam kelas guru menggunakan metode dan 

media yang berbeda pada materi-materi yang berhubungan dengan mata pelajaran 

Fisika, Matematika, Bahasa Indonesia, Biologi, dan mata pelajaran lainnya. 

Penggunaan metode dan media yang sesuai diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan kualitas peserta didik di era yang modern ini. Fisika adalah salah 

satu mata pelajaran yang harus disampaikan dengan jelas, teliti, dan dengan 

memanfaatkan metode dan media yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. 

Materi yang disajikan dalam mata pelajaran fisika adalah materi yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mempelajari Fisika tidaklah mudah, 

selain materi Fisika yang didapat peserta didik dituntut untuk menguasai ilmu 

                                                 
6
Departemen Agama RI, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, 

Kitab, Jakarta, 2000, h.273.  



 

Matematika, hal ini penting karena jika peserta didik memiliki kemampuan dalam 

bidang Matematika, Fisika dapat dipelajari dengan mudah. 

Pada kenyataannya di SMKN 5 Bandar Lampung, berdasarkan pengamatan 

di kelas khususnya kelas X dan wawancara dengan guru fisika diungkapkan 

beberapa permasalahan yang dialami dalam pembelajaran fisika sebagai berikut : 

1) Hasil belajar siswa di sekolah tidak sepenuhnya baik, buktinya  nilai   rata-rata   

ulangan   siswa   70   sehingga   kurang   dari   standar  ketuntasan  minimal; 2) 

Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran  fisika  dan jarang  melakukan  eksperimen; 3) Siswa   kurang  

bersemangat dan terlihat tidak  aktif   dalam   mengikuti  pembelajaran  fisika; 4) 

Siswa banyak mengalami kesulitan memahami penjelasan guru yang monoton. 

Dalam tuntutan kurikulum 2013, peserta didik harus mengeksplor segala 

kemampuannya. Dalam hal ini, peserta didik berperan 75% dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung, sedangkan pendidik atau guru hanya berperan 

25% saja. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

diperlukan model dan metode yang tepat. Model pembelajaran yang digunakan 

harus menarik dan mampu membuat peserta didik berperan aktif di dalamnya. Jika 

model dan metode yang digunakan menarik, maka peserta didikpun akan 

memandang fisika sebagai mata pelajaran yang menarik dan penting untuk 

dipelajari sehingga ia memiliki keinginan yang besar untuk belajar. Hal ini akan 

meningkatkan pencapaian kompetensi hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah 

sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar meliputi 



 

tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Jika hasil belajar dapat 

tercapai dengan baik maka dapat diartikan bahwa pemahaman konsep siswa/i 

terhadap materi yang diajarkan mencapai nilai yang tinggi. 

Berdasarkan data pranelitian yang diperoleh, dari 25 peserta didik kelas X 

TO 6, 8 peserta didik mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (sebesar 

70) berarti persentase ketercapaiannya sebesar 32%, 17 peserta didik mendapat 

nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal dengan presentase ketercapaiaannya 

68%. Hal ini menunjukkan pemahaman konsep fisika siswa/i masih rendah. Data 

observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman konsep fisika 

siswa/i kelas X TO 6 masih rendah. Pelaksanaan KBM juga menunjukkan kinerja 

guru yang masih kurang kreatif dalam pembelajaran. Tidak memperhatikan model 

dan metode pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu perlu adanya peran 

guru untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dengan berbagai 

inovasi, metode dan pengefektifan berbagai metode mapun media dalam dunia 

pendidikan. 

Pemahaman konsep yang rendah dalam penelitian ini juga dapat dilihat dari 

ungkapan salah seorang siswa kelas X TO 6 saat dilakukan wawancara langsung 

tentang KBM fisika di kelas X TO 6. Pemahaman konsep siswa merupakan hal 

penting yang harus dimiliki ketika harus belajar fisika, karena ketika pemahaman 

konsepnya baik akan beriringan dengan nilai yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Hasil wawancara dengan guru juga menghasilkan hal yang sama, dimana 

pemahaman konsep siswa yang rendah dapat dilihat dari nilai yang kecil. Selain 



 

itu, juga dapat dilihat berdasarkan cara siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai siswa-

siswa masih dikategorikan rendah karena hanya 32% yang mencapai KKM 

sedangkan sisanya masih belum mencapai KKM. Hal ini semakin menguatkan 

bahwa pemahaman konsep yang merupakan faktor penting dalam pembelajaran 

fisika masih rendah. Siswa ini juga menyebutkan bahwa pemahaman konsep yang 

diperoleh siswa-siswa bergantung pada model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. Hal ini semakin menguatkan peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

pemahaman konsep di SMKN 5 Bandar Lampung dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda dengan model pembelajaran yang selama ini 

digunakan.  

Hal lain yang menunjukkan pemahaman konsep rendah di kelas X SMKN 5 

Bandar Lampung ini adalah pernyataan salah seorang siswa berprestasi di kelas X 

TO 6, Wahyu. Ketika wawancara, ia menuturkan bahwa Belajar fisika hanya butuh 

pemahaman awal. Dalam arti, ketika awal penjelasan guru memperhatikan dengan 

baik dan kita dapat memahami konsepnya maka otomatis akan mudah kedepannya 

untuk belajar fisika. Karena menurut saya, pemahaman konsep awal itulah 

kuncinya. Sehingga, pemahaman konsep memang harus dapat tercapai oleh setiap 

anak yang belajar fisika agar dapat dengan mudah mencerna pelajarannya. Untuk 

mencapai pemahaman konsep yang baik, harus disertai dengan penggunaan model 

pembelajaran yang baik pula. Karena jika hanya dengan model pembelajaran yang 

seperti sekarang, saya rasa tidak akan bisa. Mungkin hanya beberapa orang saja 

yang mampu menyerap pemahaman konsep dengan model pembelajaran yang 

seperti sekarang ini, hanya dengan mencatat, ceramah dan Tanya jawab saja. 

Sedangkan siswa-siswa disini jarang yang mau bertanya. Oleh sebab itu, model 

pembelajaran yang digunakan sangat mempengaruhi hasil pemahaman konsep 

siswa.
7
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Dalam kehidupan sehari-hari konsep kalor merupakan hal yang sering 

ditemukan dan dialami oleh manusia, namun beberapa orang sulit mendefinisikan 

kalor tersebut. Hal itu terjadi karena kalor bersifat abstrak. Oleh karena sifatnya 

yang abstrak tersebut, untuk membuat mudah dipahami oleh seseorang tentang 

kalor, dibutuhkan model khusus dalam pendekatan pembelajarannnya kepada 

seseorang. Kalor sangat berbeda dengan mempelajari berhitung, atau bahkan 

mempelajari komunikasi, oleh karena sifatnya yang dapat dirasakan namun tidak 

terdefinisi dengan mudah oleh seseorang.
8
 

Kalor merupakan salah satu konsep fisika yang sulit dijelaskan jika 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. Siswa menganggap konsep ini 

abstrak. Terutama bagi siswa yang datang ke dalam kelas tidak seperti buku 

kosong yang belum dicoret-coret sedikitpun.
9
 Mereka memiliki pengetahuan awal 

tentang suatu konsep dengan latar belakang pengetahuan yang mereka bawa dari 

pengalaman sehari-hari. Konsep awal yang mereka bawa itu, akhirnya diyakini 

kebenarannya walaupun belum sesuai dengan konsep para ahli fisika.
10

 

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh penggunaan model 

pembelarajan yang tepat untuk sebuah materi dalam proses pembelajaran sangat 

berpengaruh positif untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap materi 
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yang dibahas. Model POE dapat digunakan oleh guru untuk memberikan 

pengertian yang mendalam pada aktivitas desain belajar dan strategi bahwa start 

belajar berawal dari sudut pandang siswa bukan guru atau ahli sains. Berdasarkan 

penemuan dari penelitian yang telah dilakukan memiliki implikasi untuk 

pengembang kurikulum, strategi belajar, pengembangan guru dan penilaian 

pemahaman siswa serta tingkat prestasi belajar siswa.
11

 

Model POE merupakan suatu model yang mampu membawa siswa pada 

peramalan suatu keadaan serta mengalami kejadian yang diramalkan itu sendiri 

secara langsung sehingga mampu menjelaskan sebuah keadaan dengan definitif. 

Manfaat model pembelajaran ini mampu menggali wawasan awal seseorang, 

membangkitkan rasa ingin mengetahui, sehingga memicu siswa untuk berdiskusi, 

kemudian mengobservasi yang didiskusikan dan ini menjadi semangat bagi siswa 

untuk menuntaskan rasa ingin tahu tentang sebuah konsep. Konsep kalor yang 

memiliki sifat abstrak, sering siswa mengurungkan rasa ingin tahunya karena 

model pembelajaran konvensional yang hanya sebatas mengetahui tanpa memberi 

stimulasi kepada siswa untuk bersemangat dalam menjawab pertanyaannya dalam 

konsep kalor. Sifat kalor yang abstrak membutuhkan sebuah pengalaman untuk 
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dapat memahaminya dengan baik, tidak cukup dengan sebuah peraga atau sebuah 

kalimat yang bagus untuk menjelaskannya.
12

 

Selain membawa siswa pada pengalaman dalam memahami sebuah konsep, 

aktifitas siswa dan guru juga terdefinisi dengan baik dalam model pembelajaran 

POE. Langkah pembelajaran dalam model pembelajaran POE di bagi dalam 3 

tahap, yaitu (1) Tahap meramalkan (Predict). Aktifitas guru dalam tahap ini adalah 

memberikan apersepsi terkait materi yang dibahas. Sedangkan aktifitas siswa 

adalah memberikan hipotesis berdasarkan permasalahan yang diambil dari 

pengalaman siswa, atau buku panduan yang memuat sebuah fenomena terkait 

materi yang di bahas. (2) Tahap Mengamati (Observe). Pada tahap ke dua ini, 

aktifitas seorang guru adalah sebagai fasilitator dan mediator terhadap kesulitan-

kesulitan yang diamali oleh siswa saat melakukan pembuktian. Sementara aktifitas 

siswa mengobservasi dengan melakukan eskperimen atau demonstrasi berdasarkan 

permasalahan yang dikaji dan mencatat hasil pengamatan untuk direfleksikan satu 

sama lain.(3) Tahap Menjelaskan (Explain). Kegiatan guru pada tahap 3 ini adalah 

memfasilitasi jalannya diskusi yang didasarkan pada pengalaman siswa saat 

melakukan tahap 2. Siswa mendiskusikan fenomena yang telah diamati secara 

konseptual-matematis, serta membandingkan hasil observasi dengan hipotesis 

sebelumnya bersama kelompok masing-masing. Mepresentasikan hasil observasi 
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di kelas, serta kelompok lainnya memberikan tanggapan, sehingga diperoleh 

kesimpulan dari permasalahan yang sedang dibahas.
13

 

Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa model POE berpengaruh positif 

terhadap pemahaman siswa terhadap materi-materi pelajaran yang membutuhkan 

eksperimen/percobaan untuk memahaminya. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran POE tingkat keberhasilan siswa lebih 

tinggi di banding dengan model konvensional. Selain itu hasil penelitian juga 

menyatakan bahwa model POE memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan pengetahuan siswa dibidang materi sains. 
14

 

Hal ini memberikan petunjuk bahwa model POE merupakan model yang 

baik digunakan untuk mempelajari materi-materi yang bersifat abstrak. Pada 

penelitian untuk responden yang berbeda baik dalam segi materi dan juga 

karakteristik umur responden model POE memberikan dampak yang positif. Hasil 

penelitian ini dinyatakan dalam hasil penelitian perbedaan hasil rata-rata siswa SD 

kelas V yang diajari mata pelajaran IPA. Perbedaan yang di dapatkan adalah hasil 

pembelajaran menggunakan model POE  lebih tinggi dibanding siswa yang 

diajarkan mata pelajaran IPA dengan model konvensional. Artinya untuk 
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karakteristik responden yang berbeda-beda model pembelajaran POE masih dapat 

digunakan dengan baik untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat sains.
15

 

Model POE juga berpengaruh pada pemahaman konsep peserta didik kelas  

VIII SMP N 1 Banguntapan. Pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari 

sintasknya memprediksi serta melakukan percobaan .
16

 

Kemampuan memahami konsep dan memahami pengaplikasian prosedur 

perlu dikuasai siswa dengan baik. Namun sayangnya tingkat kemampuan 

pemahaman matematis siswa di Indonesia saat ini masih dalam kategori rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasi tes Programme for International Students 

Assessment (PISA), Indonesia menepati posisi 64 dari 65 negara peserta tes pada 

literasi matematika. Tes yang diujikan meliputi pemahaman thinking and 

reasoning, using symbolic, formal and technical language and operation.
17

 

Setelah melakukan penelitian pendahuluan di SMK Negeri 5 Bandar 

Lampung kelas X pada semester ganjil 2016/2017. Pemahaman konsep mata 

pelajaran fisika masih rendah. Hal ini dikarenakan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru masih menggunakan model ceramah dan tidak mampu 

meningkatkan pemahaman konsep secara baik. 
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Dampak lain yang dialami siswa adalah sulitnya memahami materi fisika 

sehingga mereka cenderung menghindari mata pelajaran fisika. Dilain pihak 

sebagai sekolah yang menjalankan kurikulum berbasis kompetensi, siswa dituntut 

memiliki kompetensi disemua bidang mata pelajaran yang didapat siswa di kelas 

dan di ruang praktikum. Jadi siswa juga dituntuk untuk memiliki skill dibidang 

fisika, khususnya mereka yang tergabung dalam program studi teknik. Oleh karena 

itu perlu dilakukan sebuah inovasi pembelajaran di SMK Negeri 5 Bandar 

Lampung, sehingga siswa mampu meningkatkan skill, khususnya di mata 

pelajaran fisika. 

Berdasarkan latar belakang hasil penelitian pendahuluan serta permasalahan 

diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) terhadap Pemahaman Konsep 

Fisika Kelas X SMKN 5 Bandar Lampung Pokok Bahasan Kalor”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis perlu mengidentiifikasikan masalah-masalah yang mungkin muncul 

dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Model pembelajara yang digunakan guru fisika masih sederhana dan 

monoton menyebabkan peserta didik cepat bosan dan sulit memahami 

konsep fisika yang diajarkan. 

2. Anggapan siswa terhadap pelajaran fisika yang sulit akan memberi 

pengaruh pada pemahaman konsep siswa. 



 

3. Media pembelajaran yang tidak sesuai menyebabkan siswa sulit 

memahami konsep fisika yang diajarkan. 

4. Hasil belajar fisika yang rendah disebabkan oleh pemahaman konsep 

yang rendah menyebabkan mata pelajaran fisika tidak diterima dengan 

baik oleh peserta didik. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah  yang telah diuraikan  dan dengan adanya 

keterbatasan waktu, kemampuan, sarana dan prasarana yang tersedia serta agar 

penelitian terarah, maka pembatasan masalah yang dapat peneliti kemukakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang monoton menyebabkan peserta didik  kurang 

memahami konsep fisika yang diajarkan. 

2. Obyek penelitian ini berupa pemahaman konsep fisika ditinjau dari ranah 

kognitif peserta didik dalam cakupan materi kalor 

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) terhadap pemahaman konsep siswa Smkn 5 Bandar 

Lampung kelas X pokok bahasan kalor? 

 



 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaraan POE 

(Predict-Observe-Explain) terhadap pemahaman konsep siswa Smkn 5 

Bandar Lampung kelas X pokok bahasan kalor? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti lain, dapat memberi informasi dalam pelaksanaan  

pembelajaran fisika dengan model pembelajaran POE (Predict-

Observe-Explain) yang dibandingkan pembelajaran konvensional 

untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik. 

b. Bagi dunia pendidian, khususnya para guru, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih model 

pembelajaran yang efektif digunakan dalam menunjang proses 

pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan serta 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa khususnya pada bidang  

studi Fisika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru bidang study IPA Fisika 

dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran fisika dan mendorong 

guru untuk kreatif menggunakan model pembelajaran. 



 

b. Bagi peserta didik, model pembelajaran  POE (Predict-Observe-

Explain) pada pembelajaran fisika diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik. 

c. Bagi sekolah, sebagai sumbangan penelitian dalam usaha peningkatkan 

mutu pendidikan dalam waktu yang akan datang.  

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman peneliti mengenai 

pembelajaran sekolah dan peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang 

telah peneliti dapatkan selama perkuliahan.  

 

G. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) lahir dari teori 

belajar kontruktivisme. Model pembelajaran POE merupakan model 

pembelajaran yang di mulai dengan menyajikan persoalan fisika, dimana 

siswa diajak untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi, dilanjutkan 

mengobservasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

persoalan fisika, dan kemudian dibuktikan dengan melakukan percobaan 

untuk dapat menemukan kebenaran atau fakta dari prediksi awal dalam 

bentuk penjelasan. Model pembelajaran POE dinyatakan sebagai model 

pembelajaran yang efisien untuk memperoleh dan meningkatkan konsepsi 

sains siswa, serta menimbulkan ide atau gagasan siswa dan melakukan 

diskusi dari ide mereka. Prosedur model pembelajaran POE adalah 

meliputi prediksi siswa dari hasil demonstrasi, mendiskusikan alasan dari 

prediksi yang mereka berikan dari hasil demonstrasi, dan terakhir 

menjelaskan hasil prediksi dari pengamatan mereka. 



 

2. Kemampuan memahami konsep menjadi landasan untuk berpikir dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan. Siswa dikatakan memahami bila 

mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik 

yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan melalui 

pengajaran, buku, atau layar komputer. Seorang siswa dapat dikatakan 

paham apabila dia dapat membangun hubungan atau mengkonstruksikan 

inti dari berbagai ranah pengetahuannya atau menciptakan inti dari 

beberapa objek. Siswa yang paham adalah siswa yang dapat 

mengkoneksikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan 

yang baru didapatkannya. Kategori memahami mencakup tujuh proses 

kognitif yaitu: 1) Menafsirkan (interpreting), 2) Memberikan contoh 

(exemplifying), 3) Mengklasifikasikan (classifying), 4) Meringkas 

(Summarizing), 5) Menarik inferensi (inferring), 6) Membandingkan 

(comparing), dan 7) Menjelaskan (explaining). Dalam penelitian ini 

pemahaman konsep siswa akan diukur dengan instrumen tes berupa soal 

pilihan ganda yang mencakup ketujuh proses kognitif tersebut. 

3. Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang 

sudah biasa digunakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, model pembelajaran konvensionalnya berupa model 

pembelajaran yang berpusat pada guru dengan metode diskusi, ceramah 

dan tanya jawab saja. Metode ceramah merupakan metode yang boleh 

dikatakan tradisional, karena sejak dahulu metode ini telah digunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didiknya dalam 



 

proses belajar mengajar. Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran 

yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara 

langsung terhadap siswa. Sedangkan metode tanya jawab adalah cara 

penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, 

terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada 

guru. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan 

bersama. 

4. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya 

lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda 

bersentuhan. Dengan kata lain, kalor dapat berpindah secara alamiah dari 

benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, akan tetapi 

kalor tidak dapat berpindah secara alamiah dari benda bersuhu rendah ke 

benda bersuhu tinggi tanpa perlakuan tertentu dan tanpa bantuan alat. 

Dalam penelitian ini cakupan materi yang akan dibahas antara lain: 1) 

pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. 2) pengaruh kalor terhadap 

perubahan wujud zat. 3) perpindahan kalor. 4) kalor yang diserap dan 

dilepas benda. 5) asas black. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian  Belajar 

 

Dalam  proses  pendidikan, di dalamnya  terdapat  kegiatan  atau 

pembelajaran  yang  berarti  terjadi  pula  proses  belajar  yang  dilakukan  oleh  

siswa  dengan  guru  sebagai  fasilitator. Perlu ditegaskan bahwa setiap saat dalam 

kehidupan terjadi suatu proses belajar mengajar, baik sengaja maupun tidak 

sengaja, disadari atau tidak disadari. Dari proses belajar-mengajar ini akan 

diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut hasil pengajaran, atau dengan 

istilah tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Adapun pengertian belajar yaitu:  

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua interaksi 

terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang 

sebagai proses yang di arahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai 

pengalama.
18

 Belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau 

menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, 

dan mendapatkan informasi atau menemukan.
19

 Belajar juga merupakan proses 

melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Menurut Thorndike, belajar adalah 

proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat 
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merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain 

yang dapat ditangkap melalui panca indera.
20

 

Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang, serta 

berlangsung seumur hidup. Karena kompleksnya masalah belajar, banyak sekali 

teori yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Para penganut aliran 

keperilakuan berpendapat bahwa belajar itu terjadi sebagai akibat adanya 

pengondisian lingkungan yang diikuti dengan adanya penguatan. Aliran 

keperilakuan menganggap bahwa belajar adalah perubahan prilaku yang dapat di 

amati.
21

 

 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik yang dilalui 

oleh individu  sebagai sebagai hasil dari latihan atau pengalaman individu.  

Selanjutnya di dalam buku lain dituliskan mengenai pengertian belajar 

sebagai berikut: “Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psiko-fisik menuju keperkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti 

sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 

yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

relevan dengan ini ada pengertian bahwa belajar adalah „penambahan 

pengetahuan‟. Devinisi atau konsep ini dalam praktiknya banyak dianut disekolah-

sekolah. Para guru berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya 

dan siswa giat untuk mengumpulkan/menerimanya”.
22
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B. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran menurut beberapa para ahli. Menurut Vygotsky 

bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-

tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan 

kemampuannya atau tugas-tugas tersebut berada dalam zone of proximal 

development.
23

 

Undang-undang Republik Indonesia No 20. Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24

 

 Menurut Gagne, pembelajaran didefinisikan sebagai  perangkat acara 

peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses 

belajar, yang sifatnya internal.
25

 

“Pembelajaran  adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

peserta didik yang bersifat internal, dapat dikatakan pembelajaran merupakan 

segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran 

dapat dipermudah (facilitated) pencapaian.
26

 Tujuan pengajaran dan  Pembelajaran 

                                                 
23

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), H. 76. 
24

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Dan Peraturan 

Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Standar  Nasional Pendidikan Beserta Wajib Belajar, Pasal 1 

Ayat 20, (Bandung: Citra Umbara, 2014),  H.4.  
25

H. Karwono, Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2012), h. 21. 
26

Bambang Warsita , Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 266. 



 

adalah untuk mendapatkan ilmu.
27

 Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran.
28

 Pembelajaran mempunyai beberapa jenis salah satunya adalah 

pembelajaran kontruktivisme.  

Istilah constructivism (yang dalam bahasa indonesia diserap menjadi 

konstruktivisme) berasal dari kata kerja inggris “toconnstruct”. Kata ini 

merupakan serapan dari bahassa latin “con stuere” yang berarti menyusun atau 

membuat struktur. Konsep inti konstruktivisme dengan demikian adalah proses 

penstrukturan atau pengorganisasian. Secara istilah konstruktivisme merupakan 

suatu aliran filsafat ilmu, psikologi dan teori belajar mengajar yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri.
29

 Secara singkat 

dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan konstruktivisme sosial pengertahuan 

itu diperoleh secara individu yaitu dengan mengkontruksi sendiri pengetahuannya 

dari proses interaksi dengan obyek yang dihadapinya serta pengalaman sosial.
30

 

Dari  pengertian  pembelajaran  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapat  

disimpulkan  beberapa  ciri  pembelajaran  adalah: merupakan  upaya  sadar  dan  
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disengaja, pembelajaran  harus  membuat  siswa  belajar,  tujuan  harus  ditetapkan  

terlebih  dahulu  sebelum  proses  dilaksanakan, pelaksanaannya  terkendali, baik  

isinya, waktu, proses, maupun  hasilnya. 

Didalam buku lain dinyatakan bahwa: 

“Hipotesis pokok pembelajaran ialah penggunaan siklus belajar yang tepat 

memberi kesempatan pada para siswa untuk mengungkapkan konsepsi sebelumnya 

dan kesempatan untuk berdebat dan menguji konsepsi ini sehingga tidak hanya 

dapat memberikan kemajuan dalam pengetahuan konseptoal siswa, melainkan juga 

meningkatkan kesadaran akan kemampuan untuk menggunakan pola penalaran 

yang terlibat dalam pembentukan dan pengujian pengetahuan konseptual itu”.
31

 

 Dari pengertian hipotesis pokok pembelajaran yang telah dikemukakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar, kita selalu sudah mengetahui 

tujuan yang harus kita capai dalam mengajarkan suatu pokok bahasan. Guru 

bertanggung jawab dalam proses belajar, dan berusaha melibatkan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Peserta didik akhirnya berusaha dan menerima serta 

menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. 

C. Hasil  Belajar 

Berakhirnya suatu proses belajar peserta didik maka diperoleh hasil belajar 

yaitu berkaitan dengan tingkat kemampuan penguasaan yang dicapai oleh peserta 

didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Pengertian hasil belajar pada 

dasarnya  merupakan perubahan prilaku sebagai capaian tindakan belajar.
32

 Suatu 

kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan efektif bila proses pembelajaran itu 
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mencapai sasaran atau hasil pembelajaran. Sebagaimana telah disebutkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman atau 

latihan. Hasil belajar berupa tingkah laku tersebut meliputi berbagai bentuk 

kemampuan. Hasil belajar juga dapat diartikan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengerian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
33

  

Menurut Dimyati dan Mudjiono, Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar dari sisi pendidik, tindak mengajar 

diakhiri dengan evaluasi hasil belajar, dari sisi peserta didik belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar digunakan oleh 

pendidik untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami belajar 

dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Sedangkan 

menurut A.J Romiszowski yang dikutip Mulyono Abdurrahman, “Hasil belajar 

merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemprosesan masukan (inputs). 

Masukan dari system tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan 

keluaran nya adalah perbuatan arau kinerja (performance).
34

 

 

D. Model  Pembelajaran  POE ( Predict-Observe-Explain) 

POE merupakan komponen dari Predict – Observe – Explain.
35

 Model 

pembelajaran POE merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa karena pada model pembelajaran ini peserta didik tidak hanya 

mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwa yang terjadi melalui eksperimen.
36

 

Model pembelajaran POE (Predict, Observe, explain) adalah salah satu alternatif 
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yang dapat digunakan oleh para guru untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan berkualitas.
37

 Salah satu model pembelajaran yang mampu 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan aktivitas mental dan fisik secara 

optimal adalah model pembelajaran POE. Model pembelajaran POE dapat 

mencakup cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk membantu 

siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya.
38

 

Model pembelajaran POE dapat membantu  siswa  dalam  memperoleh  

informasi, menggali  ide, keterampilan, nilai, cara  berfikir, dan  mengekspresikan  

diri, serta  mengajarkan  bagaimana  cara  belajar. POE dapat meningkatkan 

pemahaman konsep sains siswa. Model ini dapat digunakan untuk menggali 

pengetahuan awal siswa, memberikan informasi kepada guru mengenai 

kemampuan berpikir siswa, mengkondisikan siswa untuk melakukan diskusi, 

memotivasi siswa untuk mengeksplorasi konsep yang dimiliki, dan 

membangkitkan siswa untuk melakukan investigasi.
39 

Dalam proses pembelajaran sangat perlu menggunakan model pembelajaran 

sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil 

optimal. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan model pembelajaran POE 

(Predict-Observe-Explain), karena model POE bentuk pembelajaran yang mampu 
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mengaktifkan peserta didik dan penyajian materi fisika yang lebih menarik, 

sehingga dapat membantu peserta didik mengatasi sulit belajar dan menghilangkan 

persepsi buruk siswa terhadap pembelajaran fisika. 

Menurut Liew (2004) bahwa pembelajaran dengan model POE dapat 

digunakan oleh guru untuk memberikan pengertian yang mendalam pada aktivitas 

desain belajar dan strategi bahwa start belajar berawal dari sudut pandang siswa 

bukan guru atau ahli sains.
40

 Menurut White dan Gunstone (Keeratichamroen, 

2007) model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) merupakan suatu 

model yang efisien untuk menciptakan diskusi para siswa mengenai konsep ilmu 

pengetahuan. Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam meramalkan suatu 

fenomena, melakukan observasi melalui demonstrasi, dan akhirnya menjelaskan 

hasil demonstrasi dan ramalan mereka sebelumnya.
41

 Tahapan pembelajaran POE 

terdiri atas tiga bagian, pertama predict, kemudian observe, dan yang terakhir 

adalah explain.
42

 

Pertama, dengan cara predict (prediksi), dimana siswa berpikir membuat 

prediksi jawaban terhadap suatu permasalahan. Kedua, observe (mengamati) yaitu 

membuktikan prediksinya dengan mengeksplore pengetahuan dasar kognitifnya, 

dan ketiga, explain (menjelaskan) yaitu memberikan penjelasan terhadap hasil 
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pengamatan melalui diskusi atau melakukan komunikasi secara tertulis. Dengan 

demikian siswa akan mengekspresikan gagasan dan pengetahuan yang 

dimilikinya.
43

 

 Model pembelajaran  POE  dilaksanakan  dengan  prosedur  seperti  berikut: 

1. Ketika  siswa  diberikan  pertanyaan  untuk  meramalkan  apa  yang  

akan  terjadi,  mereka  tidak  boleh  mengamati  dengan  cermat. 

2. Siswa  mencatat  prediksinya,  memotivasi  mereka  untuk  mau  

mencari  dan  mengetahui  jawabannya. 

3. Minta  siswa  untuk  menjelaskan  alasan-alasan  terhadap prediksi  

mereka. Kegiatan  ini  memberikan  indikasi  kepada  guru  tentang  

pengetahuan  awal  siswa.  Ini  bertujuan  untuk  mengungkap  

miskonsepsi  dan  tingkat  kemampuan  siswa  yang  dikuasai.  

Kegiatan  ini  juga  dapat  memberikan  keterangan  untuk  membuat  

rencana  belajar  berikutnya. 

4. Menjelaskan  dan  mengevaluasi  prediksi  dan  mendengarkan  

prediksi  dari  siswa  lain  akan  menolong  untuk  mengevaluasi  hasil  

belajar  siswa  itu  sendiri.
44

 

Pada  model  pembelajaran  POE  ini  ada  beberapa  hal  yang  dapat  

dilakukan  guru  yaitu: 
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1. Merancang  satu  demonstrasi  yang  dapat  memotivasi  siswa  dari  

suatu  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  topik  IPA  dan  akan  

dibelajarkan  serta  dapat  diobservasi  siswa. 

2. Memberikan  penjelasan  kepada  siswa  tentang  kegiatan  yang  akan  

mereka  kerjakan.
45

 

 “POE  adalah  singkatan  dari  Prediction-Observation-Explanation.  POE  

ini  juga  sering  disebut  suatu  strategi  pembelajaran  dimana  guru  menggali  

pemahaman  peserta  didik  dengan  cara  meminta  mereka  untuk  melaksanakan  

tiga  tugas  utama,  yaitu  predik, observasi  dan  memberikan  penjelasan  

(explain). 

Ketiga  tugas  siswa  dalam  model  pembelajaran  POE  yaitu: 

 Predict:  Pada  tahap  ini,  mintalah  pada  peserta  didik  untuk  mengamati  

apa  yang  akan  anda  demonstrasikan.  Mintalah  mereka  mengamati  fenomena  

yang  didemonstrasikan,  kemudian  mereka  memprediksi  hasilnya  dan  

mempertimbangkan  hasil  prediksinya. 

Observe:  Pada  tahap  ini,  guru  melaksanakan  kegiatan,  menunjukkan  

proses  atau  demonstrasi  dan  mintalah  peserta  didik  untuk  mencatat  apa  yang  

terjadi. 

Explain:  Pada  tahap  ini,  guru  meminta  peserta  didik  untuk  mengajukan  

hipotesis  mengenai  mengapa  terjadi  seperti  yang  mereka  lakukan  dan  

menjelaskan  perbedaan  antara  prediksi  yang  dibuatnya  dengan  hasil  

observasi.”
46

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:  Model pembelajaran POE 

ini membantu siswa dalam kemampuan untuk menggali gagasan peserta didik dan 

dengan cara mereka dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada keadaan 

sebenarnya/praktikum untuk menyelidiki kemampuan prediksi, observasi dan 

eksplanasi dalam proses pembelajaran dan saling berinteraksi dengan temannya. 

Melalui model pembelajaran POE ini juga dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

peserta didik karena rasa ingin tahu dan lebik kritis, apa yang sebenarnya terjadi 
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sehingga dapat membuktikan sendiri keadaan sebenarnya/praktikum maupun pada 

saat demonstrasi menjelaskan hasilnya kepada sesama temanya. 

Model  pembelajaran  POE  juga memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  

seperti model-model  pembelajaran  lainnya. 

 Kelebihan  model  pembelajaran  POE  sebagai  berikut: 

1. Merangsang  siswa  untuk  lebih  kreatif  khususnya  dalam  

mengajukanprediksi. 

2. Dengan  melakukan  percobaan  untuk  menguji  prediksinya  dapat  

mengurangi  verbalisme. 

3. Proses  pembelajaran  menjadi  lebih  baik  dan  menarik,  sebab  siswa  

tidak  hanya  mendengar  tetapi  juga  mengamati  peristiwa  yang  

tewrjadi  melalui  percobaan. 

4. Dengan  cara  mengamati  secara  langsung  siswa  akan  memiliki  

kesempatan  untuk  membandingkan  antara  teori  (dugaan)  dengan  

kenyataan.  Dengan  demikian  siswa  akan  lebih  meyakini  

kebenaran  materi  pembelajaran. 

 Kelemahan  model  pembelajaran  POE  sebagai  berikut: 

1. Memerlukan  persiapan  yang  lebih  matang,  terutama  berkaitan  

penyajian  persoalan  fisika  dan  kegiatan  eksperimen  yang  akan  

dilakukan  untuk   membuktikan  prediksi  yang  diajukan  siswa. 

2. Untuk  kegiatan  percobaan,  memerlukan  kemampuan  dan  

keterampilan  khusus  bagi  guru,  sehingga  guru  dituntut  untuk  

bekerja  lebih   profesional. 

3. Memerlukan  kemampuan  dan  motivasi  guru  yang  bagus  untuk  

keberhasilan  proses  pembelajaran  siswa.
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Tabel  2.1 

Aktivitas  Guru  dan  Siswa  dalam  Model  Pembelajaran POE 
Langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas  Guru Aktivitas  Siswa 

Tahap  1 

Meramalkan 

(Predict) 

Memberikan  apersepsi  

terkait  materi  yang  akan  

dibahas. 

Memberikan hipotesis  berdasrkan  

permasalahan  yang  diambil  dari  

pengalaman  siswa,  atau  buku  panduan  

yang  memuat  suatu  fenomena  terkait  

materi  yang  akan   dibahas. 

Tahap 2 

Mengamati 

(Observe) 

Sebagai  fasilitator  dan  

modiator  apabila  siswa  

mengalami kesulitan dalam 

melakukan pembuktian. 

Mengobservasi  dengan  melakukan  

eksperimen atau  demonstrasi  berdasarkan  

permasalahan  yang  dikaji  dan  mencatat  

hasil  pengamatan  untuk  direfleksikan  satu  

sama  lain. 

Tahap 3 

Menjelaskan 

(Explain) 

Mefasilitasi  jalannya  

diskusi  apabila  siswa  

mengalami  kesulitan. 

Mendiskusikan  fenomena  yang  telah  

diamati  siswa  secara  konseptual-

matematis,serta  membandingkan hasil  

observasi  dengan  hipotesis  sebelumnya  

bersama  kelompok  masing-masing.  

Mempresentasikan  hasil  observasi  dikelas,  

serta  kelompok  lain  memberikan  

tanggapan,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  

dari  permasalahan  yang  sedang  dibahas.    

Sumber: Liew, 2004
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 Menurut Liew (2004) manfaat model pembelajaran POE adalah sebagai berikut. 

1. Model Pembelajaran POE dapat digunakan untuk menggali gagasan 

awal yang dimiliki oleh siswa.  

2. Membangkitkan diskusi baik antara siswa dengan siswa maupun 

antara siswa dengan guru.  

3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk menyelidiki konsep yang 

belum dipahami.  

4. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan.
49

 

 

 Menurut  pendapat  diatas  jadi  model  pembelajaran  POE  merupakan  

model  pembelajaran  dengan  menggunakan  metode  eksperimen,  dimana  siswa  

diminta  untuk  memprediksi  kemungkinan  yang  terjadi  dilanjutkan  dengan  
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mengobservasi  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  kemudian  dibuktikan  

dengan  melakukan  percobaan  untuk  dapat  menemukan prediksi awal  dalam  

bentuk  penjelasan. 

 

E. Metode Tanya Jawab, Metode Ceramah dan Metode Diskusi 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa 

kepada guru. Metode tanya jawan adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam 

proses pendidikan, baik di lingkungan pendidikan, baik di lingkungan keluarga, 

masyarakat maupun sekolah.  

Metode Tanya jawab memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan Metode Tanya Jawab 

a. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, 

sekalipun ketika itu siswa sedang rebut, yang mengantuk kembali 

tegar dan hilang kantuknya. 

b. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya piker, 

termasuk daya ingatan. 

c. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 

menjawab dan mengemukakan pendapat. 

 

 



 

2. Kekurangan Metode Tanya Jawab 

a. Siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong 

siswa untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, 

melainkan akrab. 

b. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat 

berpikir dan mudah dipahami siswa. 

c. Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang. 

d. Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu 

untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa.
50

 

Metode ceramah merupakan metode yang boleh dikatakan metode 

tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dala proses belajar mengajar. 

Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, 

atetapi metode ini tetap tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan 

pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di 

pedesaan, yang kekurangan fasilitas.  

Cara mengajar dengan ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik kuliah, 

merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan 

atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara 
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lisan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ceramah merupakan cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung terhadap siswa. 

Metode ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan Metode Ceramah 

a. Guru mudah menguasai kelas. 

b. Mudah mengorganisasikan tempat duduk. 

c. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 

d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

e. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

2. Kekurangan Metode Ceramah 

a. Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

b. Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar 

menerimanya. 

c. Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan. 

d. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada 

ceramahnya, ini sukar sekali. 

e. Menyebabkan siswa menjadi pasif.
51

 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa dihadapkan 

kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifat 
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problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. 

1. Kelebihan Metode Diskusi 

a. Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, dan 

terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. 

b. Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. 

c. Memperluas wawasan. 

2. Kekurangan Metode Diskusi 

a. Pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga memerlukan 

waktu yang panjang. 

b. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. 

c. Peserta mendapat informasi yang terbatas.
52

 

 

F. Pemahaman  Konsep 

 “Pemahaman  (comprehension)  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  

mengerti  atau  memahami  sesuatu  setelah  sesuatu  itu  diketahui  dan  diingat.  

Dengan  kata  lain,  memahami  adalah  mengetahui  tentang  sesuatu  dan  dapat  

melihatnya  dari  berbagai  segi.  Seseorang  peserta  didik  dikatakan  memahami  

sesuatu  apabila  ia  dapat  memberikan  penjelasan  atau  memberi  uraian  yang  

lebih  rinci  tentang  hal  itu  dengan  menggunakan  kata-katanya  sendiri.  

Pemahaman  merupakan  jenjang  kemampuan  berfikir  yang  setingkat  lebih  

tinggi  dari  ingatan  atau   hafalan”.
53

 

 

 Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang penting dalam proses 

pembelajaran dan memecahkan masalah, baik di dalam proses belajar itu sendiri 

maupun dalam lingkungan keseharian. Kemampuan memahami konsep menjadi 
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landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Siswa dikatakan 

memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan 

melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Kemampuan memahami ini 

mencakup kemampuan untuk mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain, 

misalnya dari bentuk verbal menjadi bentuk rumus, dapat menangkap arti dari 

informasi yang diterima, misalnya dapat menafsirkan bagan, diagram atau grafik, 

meramalkan berdasarkan kecenderungan tertentu dan sebagainya. 

 Anderson dan Krathwohl membagi 7 proses-proses kognitif dalam kategori 

memahami yang meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, 

merangkum, menarik inferensi, membandingkan dan menjelaskan. 

1. Menafsirkan (interpreting) 

Indikator menafsirkan tercapai apabila siswa dapat mengubah informasi 

dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti mengubah kata-kata atau konsep 

menjadi suatu persamaan, mengubah kata-kata ke dalam bentuk gambar, 

grafik, dan sebaliknya. 

2. Mencontohkan (exemplifying) 

Proses kognitif mencontohkan terjadi manakala siswa memberikan 

contoh tentang konsep atau prinsip umum (Anderson dan Krathwohl, 2001). 

Mencontohkan bisa juga berarti mengilustrasikan dan memberi contoh 

terhadap konsep yang telah dipelajari. 

 



 

3. Mengklasifikasikan (classifying) 

Mengklasifikasikan bisa juga disebut mengelompokkan atau 

mengkategorikan. Indikasi tercapainya proses kognitif mengklasifikasikan 

terjadi apabila siswa mampu mengetahui sesuatu seperti contoh maupun 

peristiwa termasuk ke dalam suatu kategori tertentu, seperti konsep, prinsip 

atau hukum tertentu. 

4. Merangkum (summarizing) 

Merangkum bisa disebut juga sebagai kegiatan menggeneralisasi dan 

mengabstraksi. Siswa dianggap mampu merangkum apabila ia mampu 

mengemukakan satu atau lebih kalimat yang merepresentasikan informasi 

yang diterima atau mengabstraksikan sebuah tema tertentu. 

5. Menarik Inferensi (inferring) 

Proses kognitif menarik inferensi menyertakan proses menemukan pola 

dalam sejumlah contoh. Proses ini cukup dekat dengan kegiatan 

menyimpulkan. Siswa dikatakan bisa menarik inferensi apabila ia mampu 

mengabstraksi sebuah konsep atau prinsip yang menerangkan contoh-contoh 

atau kejadian-kejadian dengan mencermati ciri-cirinya serta mampu menarik 

hubungan diantara ciri-ciri dari rangkaian contoh-contoh atau kejadian-

kejadian tersebut. 

6. Membandingkan (comparing) 

Membandingkan dikenal juga dengan nama lain mengontraskan, 

memetakan dan mencocokkan. Proses kognitif membandingkan melibatkan 

proses mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, 



 

peristiwa, ide, masalah, atau situasi, seperti menentukan bagaimana suatu 

peristiwa terkenal menyerupai peristiwa yang kurang terkenal. 

Membandingkan bisa berupa pencarian korespondensi atau pasangan satu-

satu suatu objek. 

7. Menjelaskan (explaining) 

Menjelaskan bisa disebut juga dengan membuat model. Proses kognitif 

menjelaskan berlangsung ketika siswa dapat membuat dan menggunakan 

model sebab-akibat dalam sebuah sistem.
54

 

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa belajar konsep merupakan hasil 

utama pendidikan. Konsep merupakan batu pembangun berfikir. Konsep menjadi 

dasar bagi pola pemikiran dalam belajar. Ketika peserta didik dalam kegiatan 

belajar mengajar maka pemahaman konsep menjadi hal yang penting agar materi 

dapat dipahami seutuhnya. Konsep  merupakan  ide  abstrak  yang  

menggambarkan  ciri-ciri,  karakter  atau  atribut  yang  sama  dari  sekelompok  

objek  atau  fakta,  baik  merupakan  proses,  peristiwa,  benda  atau  fenomena  di  

alam   yang  membedakannya   dari  kelompok  lain. Konsep  menunjukan  pada  

pemahaman  dasar.  Konsep  pada  umumnya  dapat  dipelajari  melalui  

pengamatan  dan  definisi.  Informasi  yang  sama  yang  diperoleh  mengenai  

benda-benda,  sifat-sifat,  peristiwa-peristiwa  akan  menghasilkan  konsep-konsep  

yang  sama. 
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G. Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) Berpengaruh 

Terhadap Pemahaman Konsep 

 Model pembelajaran POE menitik beratkan proses pembalajarannya pada 3 

bagian utama, yaitu : 

1. Prediksi 

 Pada bagian prediksi, di awal pembelajaran siswa diajak melakukan prediksi 

atas sebuah kondisi jika sebuah konsep kalor diterapkan. Contoh: 

“Anak-anak apa yang akan terjadi, jika air dimasukkan ke dalam wadah 

seperti gelas atau plastik kemudian wadah tersebut dimasukkan ke dalam 

lemari es pada bagian freezer dan dibiarkan dalam kurun waktu 4 Jam?”. 

Contoh ini merupakan ajakan kepada peserta didik untuk terlibat dalam 

melakukan prediksi terhadap kondisi. 

2. Observasi  

 Pada bagian observasi, siswa diajak mengamati, sebuah penerapan konsep 

kalor. Seperti mengamati apa yang terjadi jika contoh dalam bagian prediksi 

dilakukan. 

3. Menjelasan 

 Pada bagian ketiga ini, siswa diajak terjun melihat seluruh tahapan. Mengacu 

pada contoh di bagian prediksi, maka siswa diajak melihat dan terlibat 

melakukan setiap proses. Pengalaman ini dilakukan mulai dari tahap awal 

penerapan konsep kalor, hingga berhasilnya sebuah penerapan konsep kalor. 

Peserta didik diajak masuk dalam pengalaman proses yang terjadi dalam 

konsep kalor, contoh dari mencair jadi beku. 



 

 Mengacu pada terhadap tiga bagian di atas, maka model pembelajaran dapat 

meningkatkan dan berpengaruh terhadap pemahaman konsep, khususnya untuk 

konsep kalor. Hal ini terjadi karena siswa dilibatkan secara langsung untuk 

meprediksi, mengamati dan mengalami serta menjelaskan konsep yang dipelajari. 

 

H. Materi  Kalor 

1. Kalor   

Kalor atau panas  adalah energi yang berpindah akibat adanya 

perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang  

bersuhu  rendah  Jika air hangat dimasukkan dalam bagian pembeku 

(freezer) kulkas maka lama-kelamaan suhu air menurun. Jika dibiarkan terus 

maka air membeku menjadi es, Energi kalor tersebutlah yang mempengaruhi 

suhu benda. Energi kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. 

Hubungan kalor dengan suhu benda adalah makin besar energi kalor yang 

dimiliki benda maka makin tinggi suhu benda dan energi kalor berpindah 

dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Dalam Al-Qur‟an Surah 

An-Nahal: 13 Allah SWT sudah menjelaskan tentang suhu dan kalor yang 

berbunyi:  

              

   

Artinya:  dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di 

bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang 



 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

mengambil pelajarn
55

                                                                                         

Secara  harfiah  memang  kita  melihat  dan  merasakan  banyak  wujud  dan  

jenis  benda  yang  diciptakan  Allah  swt.  Yang  bisa  kita  lihat  dengan  

kasat  mata  yaitu  wujud  dan  jenis  benda  yang  tampak  seperti,  awan,  

pelangi,  pohon,  tanah, air,  dan  masih  sangat  banyak  sekali.  Dibalik  itu  

ada  juga  yang  tidak  tampak dan  berupa  sifat  atau  potensi,  antara  lain  

seperti  energi  yang  disediakan  untuk manusia.  Energi  itu  termasuk  suhu  

dan  kalor. 

2. Beberapa Fenomena yang Diakibatkan Kalor 

a. Kalor dapat mengubah suhu benda 

Ketika suatu benda menyerap kalor maka suhu benda akan 

meningkat. Meningkatnya suhu disebabkan getaran atom benda makin 

kencang. Masukkan air dingin dalam panci, lalu letakkan dalam 

kompor menyala. Maka lama-kelamaan suhu air dalam panci 

meningkat. Makin lama dilakukan pemanasan maka makin tinggi suhu 

air dalam panci. Hal serupa adalah ketika kita letakkan batang besi 

dingin di dekat api. Suhu batang besi lama-lama meningkat akbiat 

menyerapan kalor. 

b. Kalor dapat mengubah wujud zat 

Zat dapat berada dalam wujud padat, cair, dan gas. Pada suhu di 

bawah 0 
o
C, air berada dalam wujud padat (es), antara 0 

o
C sampai 100 

o
C berada dalam wujud cair (kita sebut air), dan di atas 100 

o
C berada 
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dalam wujut gas (uap air). Es yang memiliki suhu di bawah 0 
o
C akan 

mengalami kenaikan suhu jika menyerap kalor. Ketika kalor diberikan 

terus maka suhunya terus naik hingga mencapai 0 
o
C.Ketika kalor 

diberikan pada es yang bersuhu 0 
o
C, maka tidak terjadi pertambahan 

suhu.Yang terjadi adalah perubahan es menjadi air namun semuanya 

berada pada suhu 0 
o
C. Es yang bersuhu 0 

o
C berubah menjadi air yang 

bersuhu 0 
o
C. Ini adalah contoh perubahan fasa, yaitu dari fasa padat 

ke fasa cair. Perubahan fasa ini sering disebut peleburan. Peristiwa 

yang sama terjadi saat tukang elektronik memasang komponen pada 

rangkaian listrik. Kaki komponen disambung dengan rangkaian 

menggunakan timah solder. Timah yang semula padat akan mencair 

ketika menerima panas dari mata solder. 

3. Kalor Jenis 

Kalor jenis adalah besarnya kalor yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan suhu 1 kg benda sebesar 1
 o

C. Berapa pun massa zat maka 

perbandingan kapasitas kalor dengan massa selalu tetap. Kita simpulkan 

bahwa perbandingan kapasitas kalor dan massa merupakan sifat khas suatu 

zat. Besaran ini kita namai kalor jenis, dan dihitung dengan persamaan 

 

Dengan:  

c= kalor jenis (J/kg 
o
C) 



 

C= kapasitas kalor (kal/
 o
C) 

M= massa (kg) 

Satuan kalor jenis adalah kal/kg 
o
C atau J/kg 

o
C, atau kal/kg K, atau 

J/kg K. Hampir semua zat telah didokumentasikan nilai kalor jenisnya. 

Ketika benda menyerap atau melepas kalor maka besar kalor dapat dihitung 

dengan rumus 

 

Dengan: 

Q= kalor (j) 

C= kapasitas kalor (kal/
 o
C) 

 =perubahan suhu (
o
C) 

Jika kita belum mengetahui nilai kapasitas kalor C, maka kita hitung 

kapasitas kalor dengan rumus  

Untuk mengetahui banyaknya kalor yang dibutuhkan dalam suatu 

proses fisis maka digunakan persamaan 

 

 

4. Kapasitas kalor  



 

Besar kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu zat tanpa 

memperhatikan massa zat disebut kapasitas kalor. Besaran tersebut memiliki 

rumus 

 

 

Dengan: 

C= kapasitas kalor (kal/
 o
C) 

Q=  jumlah kalor yang diberikan atau ditarik dari benda tersebut (j) 

= perubahan suhu benda (
o
C) 

Satuan  adalah kalori atau joule. Satuan  adalah 
o
C atau K. Jadi 

satuan kapasitas kalor dapat berupa kal/
o
C atau J/

o
C, atau kal/K, atau 

J/K.Persamaan diatas jelas mengatakan bahwa: Jika kapasitas kalor sebuah 

benda bernilai besar maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah 

suhu benda sebaliknya, jika kapasitas kalor sebuah benda bernilai kecil maka 

cukup diperlukan kalor sedikit untuk mengubah suhu benda. 

5. Perpindahan Kalor 

kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. 

Perpindahan kalor berhenti ketika suhu kedua benda sudah sama. Kondisi 

ketika dua benda memiliki suhu sama disebut kesetimbangan panas atau 

kesetimbangan termal. Para ahli akhirnya menyimpulkan bahwa hanya ada 



 

tiga cara perpindahan kalor antara benda, yaitu konduksi, konveksi, 

danradiasi. 

a. Konduksi  

Konduksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat 

lain melalui benda. Tetapi selama kalor berpindah tidak ada bagian 

benda maupun atom atau molekul penyusun benda yang ikut 

berpindah. Ketika ujung zat dipanaskan maka electron-elektron pada 

bagian tersebut bergerak lebih kencang (memiliki energi kinetik lebih 

besar). Akibatnya elektron bermigrasi ke lokasi yang memiliki energi 

kinetik lebih rendah (bagian zat yang lebih dingin).Migrasi tersebut 

menyebabkan tumbukan electron yang berenergi tinggi dengann 

electron yang berenergi rendah sehingga elektron yang berenergi 

rendah menjadi berenergi tinggi yang direpresentasikan oleh kenaikan 

suhu. Begitu seterusnya sehingga electron yang berenergi tinggi 

tersebar makin jauh dari lokasi pemanasan. Peristiwa ini 

merepresentasikan perambatan kalor secara konduksi. 

Ada zat yang sangat mudah memindahkan kalor dan ada yang 

sangat sulit.Zat yang mudah memindahkan kalor contohnya besi, 

tembaga, aluminium. Semua logam termasuk zat yang mudah 

memindahkan kalor. Zat semacam ini disebut juga konduktor 

kalor.Contoh zat yang sulit menghantar kalor adalah kaca, karet, kayu, 

batu.Zat yang sulit menghantarkan kalor juga disebut isolator kalor. 



 

b. Konveksi 

Cara kedua perambatan kalor adalah konveksi. Pada cara ini kalor 

merambat karena perpindahan molekul atau atom penyusun benda. 

Ketika satu bagian benda menerima kalor maka atom-atom 

penyusunnya bergerak lebih cepat. Akibatnya, atom-atom tersebut 

terdorong (berpindah) ke lokasi di mana atom-atom masih bergetar 

lambat. Perpindahan atom yang telah bergerak cepat membawa energi 

kalor.Dengan demikian terjadi perpindahan kalor dari lokasi yang 

bersuhu tinggi ke lokasi yang bersuhu rendah. 

c. Radiasi  

Bentuk ketiga perpindahan kalor adalah radiasi. Radiasi adalah 

perpindahan kalor tanpa melalui medium. Ruang antara matahari dan 

bumi kebanyakan hampa.Tetapi panas matahari dapat mencapai 

bumi.Ini salah satu bukti bahwa kalor dapat merambat tanpa perlu 

medium. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa panas bisa merambat 

secara radiasi? Jawabannya adalah panas tersebut dibawa oleh 

gelombang elektromagnetik. Setiap benda memancarkan gelombang 

elektromagnetik. Energi gelombang yang dipancarkan makin besar jika 

suhu benda masing tinggi. Salah satu komponen gelombang yang 

dipancarkan tersebut adalah gelombang inframerah yang membawa 

sifat panas. Makin tinggi suhu benda maka makin banyak pula energi 



 

gelombang inframerah yang dipancarkan sehingga makin panas benda 

tersebut terasa pada jarak tertentu.
56

 

d. Asas Black 

Kalor yang diserap oleh suatu benda dapat digunakan untuk dua 

kemungkinan, yaitu untuk menaikkan suhu atau mengubah wujud 

benda. Sebagai contoh, ketika es mencair, maka saat itu beda berubah 

wujud, tetapi suhu benda tidak berubah meskipun ada penambahan 

kalor. Kalor yang diberikan pada es tersebut tidak digunakan untuk 

menaikkan suhu benda, tetapi digunakan untuk mengubah wujud 

benda. Joseph Black menjelaskan tentang hukum kekekalan energi 

pada kalor. Hukum kekekalan energi menyebutkan bahwa jumlah 

energi selalu konstan. Jika terjadi penerimaan energi pada suatu sistem 

tertentu maka pada sistem yang lain akan mengalami pelepasan energi. 

Hal ini juga terjadi pada kalor. Sebagaimana telah diuraikan di depan, 

kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Artinya, zat yang 

suhunya tinggi akan melepaskan kalor dan zat yang suhunya rendah 

akan menerima kalor. Menurut asas Black, pada pencampuran dua zat, 

banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama 

dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih 

rendah. Secara matematis, dapat dituliskan: 
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Mikrajuddin Abdullah, Fisika Dasar 1 (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 
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: 

= kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu tinggi 

= kalor yang diterima/diserap oleh zat yang bersuhu rendah 

Jadi, apabila dua zat yang berbeda suhunya dicampur kedua zat itu 

akhirnya akan memiliki suhu yang sama.
57

 

 

I. Penelitian  Yang  Relevan 

 Beberapa  penelitian  mengenai  model  POE  yang  telah  dilakukan  dan  

dapat  dijadikan  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  dari: 

1. Sevilay Karamustafaoglu dan Rachel Mamlok-Naaman (2015) dengan 

judul “Understanding Electrochemistry Concepts using the Predict-

Observe-Explain Strategy” yang memberikan sebuah hasil penelitian 

adanya pengaruh Strategi POE yang signifikan terhadap peningkatan 

pemahaman konsep tentang elektrokimia. Dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan membagi kelompok ke dalam 2 kelompok yaitu 

kelompok experimental group dan control group. Uji yang dilakukan 

pada masing-masing kelompok yang terdiri dari 20 siswa adalah uji 

soal pilihan ganda dengan uji awal dan uji akhir (pre test dan post test). 
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2. Pt. Sudiadnyani  (2013),  yang  berjudul  “Pengaruh  model  

pembelajaran  Predict-Observe-Explain  (POE)  terhadap pemahaman  

konsep  IPA  siswa  kelas  IV  SD  di  Kelurahan  Banyuasri”.  Hasil  

analisis  data  menunjukkan  bahwa  pemahaman  konsep IPA  

kelompok  siswa  yang  belajar  dengan  menggunakan  model  

pembelajaran  Predict-Observe-Explain  (POE)  berada  pada  

kualifikasi  sangat  baik  (M = 64,86; SD = 4,56) 

3. Angga Prabawa  (2014),  yang  berjudul  “Pengaruh  model  

pembelajaran  Predict-Observe-Explain  terhadap  hasil  belajar  IPA  

siswa  kelas  IV  di  Desa  Ringdikit”.  Hasil  penelitian  menemukan  

bahwa:  rata-rata  hasil  belajar  siswa  yang  mengikuti  pembelajaran  

dengan  model  pembelajaran Predict-Observe-Explain  sebesar  23,83  

termasuk  dalam   kategori  tinggi. 

4. M. P. Restami  (2013),  yang  berjudul  “Pengaruh  model  

pembelajaran  POE  (Predict-Observe-Explain)  terhadap  pemahaman  

konsep  fisika  dan  sikap  ilmiah  ditinjau  dari  gaya  belajar  siswa”.  

Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  pengaruh  interaksi  antara  

model  pembelajaran  dan  gaya  belajar  terhadap  pemahaman  konsep  

fisika  dan  sikap  ilmiah  siswa  (F = 1,236;p<0.05). 

5. Hasanah Meliyana, dkk (2015) Judul penelitiannya adalah “Penerapan 

Model POE (Predict-Observe-Explain) untuk Mengurangi 

Miskonsepsi Siswa pada Konsep Suhu dan Kalor”, di mana hasil 



 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terhadap penurunan 

Miskonsepsi siswa terhadap konsep Suhu dan Kalor dengan model 

pembelajaran POE.  

6. Kurniawati Ida, dkk (2015) dalam penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Simulasi Komputer dan Kalor Berbasis POE ”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan jika menerapkan sebuah simulasi 

pembelajaran dengan model POE dapat meningkatkan konsep siswa 

terhadap kalor. Selain itu, simulasi dapat dipelajari oleh siswa ketika 

seorang siswa siap belajar, karena belajar konsep di kelas diduga ada 

pengaruh dari kesiapan siswa seperti tidak konsentrasi dan lain-lain.  

7. Wah Liew, C. Dan treagust, D (1998) yang berjudul “The Effectiveness 

Predict-Observe-Explain (POE) Technique in Diagnosing Student’s 

Understanding of Science and Identifying Their Level of Achievment”. 

Penelitian ini menitik beratkan  tentang  pengaruh teknik  

pembelajaran POE  pemahaman sains dan identifikasi tingkat 

pemahaman sains siswa. 

 

J. Kerangka  Berfikir 

  Langkah  yang  dilakukan  peneliti  adalah  membentuk  dua  kelas  yaitu  

kelas  eksperimen  yang  diajar  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  POE  

dan  kelas  kontrol  yang  diajar  dengan  metode  konvensional  (metode ceramah, 



 

diskusi dan tanya jawab).  Adapun  kerangka  pikir  dari  penelitian  ini  dijelaskan  

pada  gambar  alur  berikut: 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Masalah: 

1. Rendahnya Pemahaman siswa kelas X SMK Negeri 5 Bandar Lampung 

dalam memahami fenomena-fenomena yang bersifat abstrak dalam 

konsep kalor matapelajaran Fisika. 

2. Rendahnya pemahaman konsep kalor dalam mata pelajaran Fisika  Siswa 

Kelas X SMK Negeri 5 Bandar Lampung. 

3. Penggunaan Model Pembelajaran Konvensional yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan pemahaman konsep kalor dalam mata 

pelajaran Fisika. 

Menerapkan model pembelajaran POE untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap konsep kalor dalam matapelajaran Fisika. Tahapan POE yang 

diterapkan yaitu: 1. Mengajak dan memberikan stimulasi terhadap siswa 

supaya memberikan prediksi dari konsep yang akan dipelajari. 2. Melakukan 

observasi bersama siswa dalam membuktikan prdediksi yang telah diberikan 

pada tahap sebelumnya. 3. Memberikan pengalaman kepada siswa kelas X 

SMK Negeri 5 Bandar Lampung melalui observasi yang dilakukan secara 

bersama-sama, kemudian dilakukan siswa dengan bimbingan guru. 

Pemahaman Konsep 

Kalor Dapat Meningkat 

1. Prediksi 2. Observasi 3. Explain 

Pemahaman Konsep 

Kalor 



 

K. Hipotesis  Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di 

atas, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah: “Terdapat 

pengaruh penggunaan model pembelajaran POE ( Predict-Observe-

Explain ) terhadap pemahaman konsep Fisika Siswa pada Pokok 

Bahasan Kalor. 

2. Hipotesis Statistik 

a. Hipotesis nol (null hypotheses) disingkat Ho atau hipotesis statistik. 

Ho = 1 = 2, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran POE 

terhadap pemahaman konsep siswa SMK Negeri 5 kelas X pokok 

bahasan kalor. 

b. Hipotesis kerja atau disebut juga hipotesis alternatif, disingkat Ha. 

Ha= 1 ≠ 2, terdapat pengaruh model pembelajaran POE terhadap 

pemahaman konsep siswa SMK Negeri 5 kelas X pokok bahasan 

kalor. 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat  dan  Waktu  Penelitian 

1. Tempat 

Tempat penelitian ini adalah pada SMK Negeri 5 Bandar Lampung 

yang beralamat di Jalan Tirtayasa No. 88 Sukabumi Bandar Lampung. 

Pertimbangan yang mendasari untuk memilih sekolah tersebut karena 

adanya permasalahan pembelajaran fisika yang dapat dijadikan sebagai 

obyek penelitian seperti penggunaan model pembelajaran yang masih sangat 

tradisional dan rendahnya pemahaman konsep fisika peserta didik. 

2. Waktu 

Waktu melakukan penelitian ini di bagi dua, yaitu pra penelitian dan 

pelaksanaan penelitian. Pra penelitian dilakukan saat semester gasal tahun 

pelajaran 2016/2017, pelaksanaan penelitian dilakukan sejak bulan Maret-

April 2016/2017. Waktu pelaksanaan secara rinci seperti pada tabel 3.1 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 
Jadwal 

Tahapan Des-16 Feb-17 Mar-17 Apr-17 

  I II III IV I II III IV I II III IV III 

Tahap Persiapan 

Pengumpulan daftar 

siswa dan jadwal 

pelajaran 

√                         

Menyusun kisi-

kisi,observasi wawancara 

  √                       

Menyusun Instrumen 

penelitian 

              √           

Melakukan Analisa 

untuk uji validitas, 

reliabilitas instrumen tes 

              √ √         

Konsultasi menyusun 

silabus dan Rpp 

                √ √       

Tahap Pelaksanaan 

Tahap Pelaksaan Kelas 

Eksperimen 

                    √ √   

Tahap Penyusunan                         √ 

 

 

B. Metode Dan Desain Penelitian 

Metode adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk 

melakukan penelitian.
58

 Cara-cara bagaimana mendapatkan data-data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu 

pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah yang terdapat pada dunia pendidikan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu metode yang 

                                                 
58

Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

h. 11.  



 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan teknik sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara dengan cara purposive 

sampling, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
59

  

Pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Jenis penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Penelitian ini menggunakan ekperimen karena mencari tahu 

pengaruh pada perlakuan (experiment) tertentu, serta sesuai dengan apa yang 

dimaksud dengan metode penelitian yang mencari jawaban atas permasalahan 

yang dihadapi.  

Penelitian ini menggunakan Quasi Experiment yaitu desain yang memiliki 

kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
60

 Penelitian ini 

terdapat dua kelompok, pada kelompok pertama yang disebut kelompok 

eksperimen, yaitu peserta didik akan mendapat perlakuan dengan penggunaan 

model pembelajaran POE sedangkan kelompok kedua yang disebut kelompok 

kontrol mendapat perlakuan  dengan menggunakan model konvensional dengan 

metode (ceramah, diskusi dan tanya jawab). Quasi-experimental design yang 
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digunakan adalah jenis Non-Equivalent Control Group Design pada desain ini 

terdapat pretest dan posttest untuk kelompok eksperimen dan kontrol. 

Tabel 3.2 

Desain Control Group Pretest-Posttest.
61

 
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

E T1 X1 T2 

K T3 X2 T4 

 

Keterangan: 

E : Kelas eksperimen 

K : Kelas kontrol 

T1 : Pretest pada kelas eksperimen 

T2 : Posttest pada kelas eksperimen 

X1 : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model Pembelajaran  

POE 

X2 : Perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan model konvensional 

T3 : Pretest pada kelas kontrol 

T4 : Posttest pada kelas kontrol 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

cipta, 2010), h.125-126. 



 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulann.
62

 Populasi  

dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X SMK Negeri 5 Bandar 

Lampung sebanyak 7 kelas. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber 

data tersebut.
63

 Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X TO6  

sebagai  Kelas  eksprimen  dan  X TO4 sebagai kelas kontrol. 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik penarikan sampel dapat menentukan mutu atau hasil akhir suatu 

penelitian.
64

 Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  

menggunakan  teknik  purposive sampling. Purposive sampling adalah  

teknik  pengambilan  sampel  dari  populasi  yang  dilakukan  dengan 

pertimbangan tertentu dengan unsur kesengajaan.
65

 Karena berdasarkan pra 

penelitian yang telah dilakukan diperoleh data yang menunjukan bahwa 

tingkat pemahaman konsep dari kedua kelas tersebut homogen. Sampel  

dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X TO6  sebagai  Kelas  

eksprimen  dan  X TO4  sebagai  kelas  kontrol.  
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D. Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini terdiri dari 

3 tahapan utama meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap hasil. 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan 

untuk memperoleh gambaran aktual tentang permasalahan pembelajaran 

fisika di kelas. Setelah diperoleh permasalahan, kemudian dilakukan studi 

literatur mengenai permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. 

Kegiatan utama yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menyusun 

perangkat pembelajaran, instrumen penelitian, dan melakukan uji coba. 

a. Penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri atas perangkat 

rencana pelaksanaan pembelajaran, merancang kegiatan praktikum, 

soal-soal pemanasan dan soal-soal tes yang berkaitan dengan  

materi kalor. 

b. Pembuatan instrumen penelitian terdiri atas soal-soal pemahaman 

konsep siswa. Instrumen disusun berdasarkan indikator-indikator 

yang sesuai, baik indikator pemahaman konsep maupun indikator 

pembelajarannya. 

c. Melakukan konsultasi dan judgement dari dosen ahli terhadap 

instrumen yang telah dibuat dan materi pembelajaran yang akan di 

teliti. 



 

d. Melakukan uji coba instrumen dan melakukan analisis terhadap 

kualitas instrumen kemudian memilih instrumen yang layak untuk 

dijadikan instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pelaksanaan dari model 

pembelajaran sekaligus pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan 

pembelajaran dengan model konvensional pada kelas kontrol dan model 

pembelajaran POE di kelas eksperimen. Kegiatan pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemberian tes awal (pretest) untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman konsep siswa kelas eksperimen dan kontrol. 

b. Tahap I model pembelajaran POE, yaitu tahap pemanasan untuk 

kelas eksperimen dengan menyampaikan materi kalor dan 

pemaparan tentang tata cara pembelajaran POE. Sedangkan pada 

kelas kontrol tahap ini dilalui dengan penyampaian materi saja.  

c. Tahap II model POE, yaitu tahap penyesuaian konsep. Kelas 

eksperimen melakukan praktikum untuk memunculkan prediksi-

prediksi siswa berkaitan dengan materi yang akan dibahas, 

sedangkan kelas kontrol hanya tanya jawab dengan guru saja 

disertai diskusi kelompok. 



 

d. Tahap III model POE, yaitu tahap penerapan konsep. Kelas 

eksperimen melakukan langkah-langkah sesuai dengan langkah 

pembelajaran POE dengan materi kalor. 

e. Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran dilakukan selama 3 

pertemuan untuk 3 sub konsep. Pertemuan pertama membahas 

tentang pengertian kalor, pertemuan kedua membahas mengenai 

perpindahan kalor dan pertemuan ketiga membahas tentang asas 

black. 

f. Pemberian tes akhir (posttest) dilakukan ketika semua materi 

pembelajaran tersampaikan. Tujuannya untuk mengetahui 

pemahaman konsep belajar siswa setelah pembelajaran, baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. 

3. Tahap Hasil Penelitian 

Tahap hasil adalah tahap analisis data yang diperoleh selama penelitian 

a. Pengujian hipotesis data tes dengan melakukan analisis n-gain, uji 

normalitas, uji homogenitas serta uji t pada data n-gain pemahaman 

konsep. 

b. Pengujian data non tes dengan melakukan perhitungan persentasi 

keterlaksanaan model pembelajaran POE. 

c. Menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika yang telah 

ditentukan. 

 

 



 

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian, untuk dipelajari sehingga dapat memperoleh informasi kemudian 

ditarik kesimpulanya.
66

 Penelitian ini mengguankan dua variabel yaitu : 

1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, 

antecedent, atau sering disebut dengan variabel bebas, Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen.
67

 Variabel bebas ( X ) 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran POE. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsekuen, atau disebut dengan variabel terikat, variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
68

 Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep 

siswa kelas X SMKN 5 Bandar Lampung. 

 

F. Tehnik 

Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam   

penelitian. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif.
69

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.
70

 Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas 

peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu peneliti 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Hasil observasi didapat dari 

penelitian langsung pada proses pembelajaran berlangsung serta tujuan 

pembelajaran untuk mendapatkan informasi pada obyek penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
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yang sangat mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
71

 Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yang 

biasanya digunakan dalam penelitian pendahuluan untuk mendapatkan 

gambaran permasalah yang lebih lengkap. Teknik ini digunakan untuk 

mewawancara guru bidang studi fisika dan peserta didik. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data seperti hasil 

belajar siswa, perangkat pembelajaran dan foto-foto kegiatan pembelajaran 

yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. 

 

G. Instrumen  Penelitian 

Instrumen  penelitian  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur  

nilai  variabel  penelitian.  Jumlah  instrumen  dalam  penelitian  tergantung  pada  

jumlah  variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti.
72

 Instrumen  

penelitian dalam penelitian ini adalah Instrumen tes berupa soal tes pilihan ganda  

dan Instrumen non tes berupa lembar observasi. 

1. Instrumen Perencanaan Pembelajaran 

a. Silabus  

Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-

                                                 
71
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pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik.
73

 Istilah 

silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan 

kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari SK (Standar 

Kompetensi) dan KD (Kemampuan Dasar) yang ingi dicapai, dan 

materi pokok serta uraian materi yang perlu dipelajarai peserta didik 

dalam mencapai SK dan KD. Pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditentukan SK yang berisikan 

kebulatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ingin dicapai, 

materi yang harus dipelajari, pengalaman belajar yang harus dilakukan 

dan sistem evaluasi untuk mengetahui pencapaian SK. Jadi, silabus 

dapat dikatakan rencanan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. 

b. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan 

pembelajaran  mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru 

dalam pembelajaran dikelas.
74

 RPP sering juga disebut perencanaan 

jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan 
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dalam kegiatan pembelajaran, rencana pembelajaran perlu dilakukan 

untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni: 

kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan penilaian berbasis 

kelas. 

2. Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Instrumen Tes Pilihan Ganda 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian 

diartikan sebagai alat ukur dalam penelitian untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dan menguji hipotesis penelitian. Tes yang 

akan diujicobakan merupakan tes objektif dengan jumlah 40 soal 

dalam bentuk pilihan ganda yang berdasarkan ranah kognitif 

pemahaman yang meliputi menafsirkan, memberikan contoh, 

mengelompokkan, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, 

dan menjelaskan. Adapun kisi-kisinya dapat dilihat  pada tabel 3.3 

berikut. 

 

 

 

 



 

Tabel 3.3 

 Kisi-kisi Instrumen Tes Pilihan Ganda 
 

 

 

Indikator Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Indikator soal pemahaman konsep 
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1. Menganalisis pengaruh 

kalor terhadap 

perubahan suhu benda. 

1* 2,4 5 7 6 3* 8* 3 

2. Menganalisis pengaruh 

kalor terhadap 

perubahan wujud benda. 

9* 15* 10 12* 11, 

16* 

14 13* 5 

3. Menganalisis 

perpindahan kalor 

secara konduksi, 

konveksi dan radiasi. 

23 22* 19* 20* 17* 21 18, 

24* 

5 

4. Mendeskripsikan 

perbedaan kalor yang di 

serap dan kalor yang di 

lepas. 

27*, 

32 

28,30 29*  25* 26 31 3 

5. Menerapkan asas black 

dalam peristiwa 

pertukaran kalor. 

34 40* 36* 35* 38 33*, 

39 

37 4 

Jumlah Soal = 40 6 6 5 4 6 6 6 20 

Tabel 3.3 distribusi kisi-kisi instrument tes dengan nomor soal bertanda (*) merupakan soal valid 

 

b. Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes dalam penelitian ini berupa instrumen lembar 

observasi keterlaksanaan model pembelajaran POE. Dalam penelitian 

ini, kegiatan pembelajaran akan diobservasi oleh observer untuk 

mengetahui bagaimana keterlaksanaan model POE yang dilakukan 

oleh peneliti. Observer disini adalah guru pengampu mata pelajaran 

fisika kelas X TO 4 dan X TO 6 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. 



 

Lembar observasi ini berisi 3 item yang mewakili langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dengan model POE. Terdapat dua kegiatan 

yang diobservasi oleh observer, yaitu kegiatan siswa dan kegiatan 

guru. Instrumen keterlaksanaannya berbentuk tabel dengan kolomnya 

berupa isian “ya” dan “tidak”. Tugas observer mengamati siswa dan 

guru dengan memberikan tanda check  list () pada kolom yang sesuai 

dengan mengacu pada rubrik lembar observasi aktivitas siswa dan 

guru. Sebagaimana instrumen tes, instrumen nontes juga harus 

memenuhi kriteria kelayakan. Hanya saja kriteria yang harus dipenuhi 

oleh instrument nontes dilakukan dengan pertimbangan ahli (dalam hal 

ini dosen pembimbing dan guru fisika di kelas X SMKN 5 Bandar 

Lampung). Pertimbangan para ahli ini berhubungan dengan validitas 

isi yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang ada dalam 

lembar observasi. 

 

H. Uji  Coba  Instrumen 

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap instrumen tes. Sebelum 

instrumen tes digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu penulis menguji 

cobakan intstrumen kepada peserta didik yang telah memperoleh materi yang akan 

diujicobakan data hasil uji coba tes dianalisis untuk mendapatkan keterangan 

apakah instrumen tersebut layak atau tidak digunakan dalam penelitian. Berikut 



 

dipaparkan analisis-analisis yang digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

instrumen penelitian. 

1. Validitas Konstrak (Construct Validity) 

Untuk menguji validitas konstrak, dapat digunakan pendapat dari ahli 

(judgment experts). Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang 

aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan kepada ahli. Para ahli diminta pendapatnya 

tentang instrumen yang telah dibuat itu.
75

 

Uji validitas oleh ahli ini dilakukan untuk mengetahi kevalidan 

perangkat pembelajaran yang digunakan oleh peneliti. Uji ini dilakukan 

dengan memberikan lembar validasi kepada validator. Uji validasi ini 

dilakukan oleh guru yang berpengalaman di sekolah SMK Negeri 5 Bandar 

Lampung dan dosen ahli yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung. Hasil uji 

validitas ini berupa lembar validasi dari ahli yang menguji kevalidan 

perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP. 

2. Validitas Butir Soal 

Sebagaimana diungkapkan Scarvia B. Anderson “A Test is valid if it 

measure what it purpose to measure.”Validitas dapat diartikan sebagai 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan atau keabsahan 

                                                 
75

Sugiyono, Statiatika Untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2015), h. 352. 



 

instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

hendak diukur.
76

 

Rumus validitas item menggunakan persamaan product moment sebagai 

berikut.
77

 

rxy =  

Keterangan :  

rxy         : koefisien korelasi 

ΣX     : jumlah skor butir 

ΣY     : jumlah skor total 

N       : jumlah sampel 

Koefesien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai +1,00. Namun 

karena dalam menghitung sering dilakukan pembulatan angka-angka, sangat 

mungkin diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Koefisien negatif menunjukan 

hubungan kebalikan sedangkan koefisien positif menunjukan adanya 

kesejajaran untuk mengadakan interprestasi mengenai besarnya koefesien 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 

 Koefisien validitas soal.
78

 
Koefesien Korelasi Kriteria 

0.90 – 1.00 Sangat tinggi 

0.70 – 0.90 Tinggi 

0.40 – 0.70 Cukup 

0.20 – 0.40 Rendah 

0.00 – 0.20 Sangat rendah 

 

Perhitungan validitas instrumen tes ini terdapat pada lampiran 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen, diperoleh 20 soal yang valid dari 40 

soal yang diuji cobakan. Berdasarkan pada indikator pembelajaran yang 

terwakili maka semua soal yang valid digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian. Soal yang valid ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut ini. 

Hasil uji validitas instrumen tes dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini: 

Tabel 3.5  

Hasil Uji Validitas instrumen Tes 
Statistik Butir Soal 

Jumlah Soal 40 

Jumlah siswa 30 

Nomor Soal 

Valid 

1, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,  

22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 40 

Jumlah Soal 

Valid 

 

20 

Persentase (%) 50% 

 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dapat dianalisis bahwa instrumen soal 

yang valid ada 20 soal dari 40 butir instrumen soal. Dari 20 soal yang valid 

ini, akan digunakan semuanya sebagai instrumen pretest dan posttest karena 

ke-20 soal ini sudah mewakili ketujuh indikator pemahaman soal dan juga 

mewakili indikator pembelajaran yang digunakan. 
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3. Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap.
79

 Pencarian reliabilitas instrument pada 

penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut:.
80

 

r11 = )( ) 

Keterangan :  

r11 : nilai reliabilitas  

∑     : jumlah varian skor tiap item 

St  :  varians total 

k   : jumlah item  

Hasil perhitungan r11hitung dibandingkan dengan r11tabel dengan taraf 

signifikan 5%. Jika  rthitung > rtabel , item soal dinyatakan reliabel. Jika r11 hitung 

< rtabel, item soal dinyatakan tidak reliabel. Adapun kriteria reliabilitas dapat 

dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

 Kriteria Reliabilitas 
Kriteria Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,00-0,20 Kecil 
0,21-0,40 Rendah 
0.41-0,70 Sedang 

0,71-0,90 Tinggi 
0,91-1,00 Sangat tinggi 
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Hasil uji reliabilitas instrumen tes dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut 

ini: 

Tabel 3.7  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes 
Statistik Butir Soal 

r11 0,7369 

Kesimpulan Tinggi 

 

Pada pengujian reliabilitas butir soal, diperoleh hasil, maka soal tersebut 

memiliki tingkat dengan kriteria realibilitas tinggi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen ini layak untuk digunakan dalam penelitian. 

4. Efektivitas Pengecoh 

Pada soal pilihan ganda terdapat alternatif jawaban (option) yang 

merupakan pengecoh (distraktor). Butir soal yang baik, pengecohnya akan 

dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya 

butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. 

Pengecoh dianggap baik apabila jumlah peserta didik yang memilih 

pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Suatu pengecoh dapat 

dikatakan berfungsi jika paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes.
81

 

Perhitungan efektifitas pengecoh instrumen pilihan ganda pemahaman 

konsep  kalor di SMKN 5 Bandar Lampung dalam penelitian ini 

menggunakan program anates. Berdasarkan hasil analisis, dari 40 butir soal 

diperoleh 95 % butir soal dengan pengecoh yang efektif yaitu nomor 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Sedangkan butir soal 

yang pengecohnya tidak efektif hanya 5 % yaitu nomor 2 dan 21. 

5. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji ini dilakukan untuk memperoleh soal-soal yang menunjukkan soal 

sukar dan mudah.  

Rumus yang digunakan yaitu:
82

 

P =  

Keterangan: 

  P : indeks kesukaran 

B : Banyak peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

J :  jumlah peserta didik 

Tabel 3.8 

Interpretasi Tingkat Kesukaran.
83

 
P Klasifikasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

Hasil uji tingkat kesukaran instrumen tes dapat dilihat pada tabel 3.9 

berikut ini: 

 

Tabel 3.9 

 Hasil Analisis Kriteria Tingkat Kesukaran 
Kriteria  Nomor Soal Jumlah  Presentase  

Mudah  1, 2, 3, 5, 14, 15, 22, 24, 25 9 22,5% 

Sedang  6, 8, 12, 16, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 

37, 40 

13 32,5% 

Sukar  4, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 

29, 32, 33, 35, 36  

18 45% 

Jumlah 40 100% 
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Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, diketahui bahwa terdapat 9 soal 

memiliki kriteria mudah, 13 soal berkriteria sedang dan 18 soal berkriteria 

sukar. 

6. Uji Daya Beda 

Merupakan suatu indikator untuk membedakan antara peserta didik 

yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. 

Rumus yang digunakan yaitu:
84

 

 

Keterangan: 

 D : indeks daya pembeda 

 Ba      : jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar dari kelompok atas 

 Bb      : banyaknya siswa kelompok bawah menjawab soal dengan benar 

 Ja  : jumlah siswa kelompok atas 

 Jb  : jumlah siswa kelompok bawah 

Interprestasi daya beda dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut. 

Tabel 3.10  

Intrepetasi Daya Pembeda.
85

 
D Klasifikasi 

0,00 < D  0,20 Jelek 

0,21 < D  0,40 Cukup 

0,41 < D  0,70 Baik 

0,71 < D  1,00 Baik Sekali 

Negatif Sangat Jelek 
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Hasil uji daya beda instrumen tes dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut 

ini: 

Tabel 3.11 

 Tabel Kriteria Daya Beda 
Kriteria Nomor Soal Jumlah Persentase 

Sangat Jelek 7, 11, 23, 31, 34, 39 6 15% 

Jelek 2, 4, 6, 9, 10, 14, 21, 24, 

25, 26, 28, 30, 35, 37 

14 35% 

Cukup 1, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 

27, 29, 32, 38, 40 

13 32,5% 

Baik 3, 12, 16, 20, 33, 36 6 15% 

Baik Sekali 19 1 2,5% 

 

Berdasarkan Tabel 3.11 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 soal yang 

berkriteria sangat jelek, 14 soal jelek, 13 soal cukup, 6 soal baik dan 1 soal sangat 

baik. Oleh sebab itu, akan ada 20 soal yang terpakai dalam penelitian ini (13 dari 

soal cukup, 6 soal baik dan 1 soal sangat baik) dan ke-20 soal ini sudah mewakili 

indikator pemahaman konsep serta mewakili indikator pembelajaran yang 

digunakan pula. 

7. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Tes Pilihan Ganda 

Rekapitulasi hasil uji coba instrumen tes pilihan ganda dapat dilihat 

pada tabel 3.12 berikut.  

  

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.12 

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Tes Pilihan Ganda 
No. 

Soal 

Validitas Reliabilitas Efektifitas 

Pengecoh 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Beda 

Keterangan 

1 0.462 0.736 Efektif 0.76 0.33  Digunakan 

2 0.29 T.Efektif  0.97 0.2 T.Digunakan 

3 0.479 Efektif 0.8 0.53 Digunakan 

4 0.054 Efektif 0.1 0.06 T.Digunakan 

5 0.23 Efektif 0.83 0.3 T.Digunakan 

6 0.22 Efektif 0.53 0.26 T.Digunakan 

7 -0.22 Efektif 0.2 -0.13 T.Digunakan 

8 0.51 Efektif 0.66 0.26 Digunakan 

9 0.48 Efektif 0.06 0.13 Digunakan 

10 0.13 Efektif 0.2 0.13 T.Digunakan 

11 0.20 Efektif 0.16 -0.06 T.Digunakan 

12 0.55 Efektif 0.36 0.46 Digunakan 

13 0.54 Efektif 0.3 0.47 Digunakan 

14 0.1 Efektif 0.8 0.2 T.Digunakan 

15 0.40 Efektif 0.83 0.33 Digunakan 

16 0.6 Efektif 0.6 0.6 Digunakan 

17 0.4 Efektif 0.2 0.3 Digunak an 

18 0.37 Efektif 0.27 0.4 T.Digunakan 

19 0.6 Efektif 0.5 0.8 Digunakan 

20 0.52 Efektif 0.37 0.6 Digunakan 

21 -0 T.Efektif 0.9 0.1 T.Digunakan 

22 0.4 Efektif 0.7 0.4 Digunakan 

23 -0 Efektif 0.7 -0 T.Digunakan 

24 0.4 Efektif 0.8 0.2 Digunakan 

25 0.5 Efektif 0.3 0.3 Digunakan 

26 0.2 Efektif 0.4 0.1 T.Digunakan 

27 0.4 Efektif 0.1 0.3 Digunakan 

28 -0 Efektif 0.1 0.1 T.Digunakan 

29 0.4 Efektif 0.5 0.3 Digunakan 

30 0.2 Efektif 0.6 0.1 T.Digunakan 

31 -0.1 Efektif 0.1 -0.1 T.Digunakan 

32 0.3 Efektif 0.1 0.1 T.Digunakan 

33 0.4 Efektif 0.7 0.5 Digunakan 

34 0 Efektif 0.2 -0 T.Digunakan 

35 0.4 Efektif 0.2 0.2 Digunakan 

36 0.6 Efektif 0.3 0.7 Digunakan 

37 -0 Efektif 0.3 0 T.Digunakan 

38 0.3 Efektif 0.1 0.3 T.Digunakan 

39 0.12 Efektif 0.2 -0.07 T.Digunakan 

40 0.4 Efektif 0.4 0.4 Digunakan 

Keterangan:No.Soal : Nomor Soal, T.Valid:Tidak Valid, T. Digunakan : Tidak Digunakan 

 

 



 

 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti memperoleh data melalui teknik pengumpulan data dari 

obyek penelitian, maka selanjutnya menganalisis data sebagai berikut: 

1. Analisis Data Tes  

a. N-gain 

Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini diperoleh 

dari pretest dan posttest hasil belajar fisika. Selanjutnya untuk 

menghitung data tersebut digunakan perhitungan  n-gain. Gain adalah 

selisih antara nilai pretest, posttest, dan digunakan untuk menghindari 

bias pada penelitian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Perolehan skor gain ternormalisai terdapat tiga kategori sebagai berikut:  

Tabel 3.13 

Kategori nilai N-gain.
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Kategori Nilai N-gain Kriteria 

N-gain > 0,70 Tinggi 

0,30  N-gain  0,70 Sedang 

N-gain < 0,30 Rendah 

 

b. Uji Normalitas 
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Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.  

Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji Liliefors. Dengan langkah 

sebagai berikut :  

1) Membuat Hipotesis. 

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal . 

H1 : Data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

2) Urutkan data sampel dari kecil ke yang besar. 

3) Tentukan nila Z dari tiap-tiap data, dengan rumus. 

Z =  

Keterangan : 

S  : Simpangan baku data tunggal. 

Xi : Data tunggal.  

X : Rata-rata data tunggal. 

4) Tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z disebut 

dengan f(Z). 

5) Hitung frekuensi komulatif dari masing-masing nilai Z disebut 

dengan S(Z). 

6) Tentukan nilai L0 dengan rumus F(Z)-S(Z) kemudian tentukan 

nilai mutlaknya. Ambil yang paling besar dan bandingkan 

dengan Lt dari tabel liliofers. 



 

7) Adapun kriteran pengujiannya adalah : 

Tolak H0 jika L0>Lt. 

Terima jika H0 jika L0≤Lt..
87

 

1. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas dilakukan uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keaadaan atau populasi. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varian atau 

dua  fisher. Yaitu: 

F =  

Keterangan : 

F    : Homogenitas 

S1
2  

: Varian terbesar  

S2
2
  : Varian terkecil  

Adapun kriterian uji homogenitas adalah : 

H0 diterima jika Fh ≤ Ft      H0 : data yang memiliki varian homogen 

H0 diterima jika Fh > Ft   H0 : data yang tidak memiliki varian 

homogen. 

2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilaksanakan untuk menganalisis data hasil 

penelitian, setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka 

dilaksanakan uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan jika data 
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terdeteksi normal dan homogen maka uji hipotesis yang di gunakan 

uji-t dan jika tedapat data tidak normal atau  homogen maka di 

gunakan uji non parametrik uji mann-Whitney (U-tes).  

1) Uji-t 

Hipotesis Uji:  

H0 :  

Ha :  

Untuk menguji hipotesis di atas, penulis menggunakan rumus 

statistik yaitu uji kasamaan dua rata-rata berikut:
88

 

t hitung =  

Keterangan:  

X1      : Nilai rata-rata posttest dari kelas eksperimen 

X2     : Nilai rata-rata posttest dari kelas kontrol 

n1     : Jumlah sampel kelas eksperimen  

n2     : Jumlah sampel kelas kontrol 

S1     : Standar devisiasi dari kelas eksperimen 

S2     : Standar devisiasi dari kelas kontrol  

S     : Standar devisisasi gabungan\ 

Kriteria pengujian 

                                                 
88

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatid, Kualitatif dan R&D, 

Op. Cit. h.272. 



 

H0  diterima  jika thitung < ttabel 

H0 ditolak jika thitung > ttabel 

2) Uji Mann-Whitney (Uji-U) 

Hipotesis uji 

H0 : Tidak terdapat pengaruh Pembelajaran dengan model POE 

(Predict, Observe ,Explain) Terhadap Pemahaman Konsep 

Fisika Siswa Kelas X SMKN 5 Bandar Lampung Pokok 

Bahasan Kalor 

 Ha : Terdapat pengaruh Pembelajaran dengan model POE (Predict, 

Observe ,Explain) Terhadap Pemahaman Konsep Fisika Siswa 

Kelas X SMKN 5 Bandar Lampung Pokok Bahasan Kalor 

 

Uji statistik:
89

  

 

Ekuivalen dengan 

 

 

Keterangan: 

R1     :jumlah rangking dengan ukuran sampel n1 

R2     : jumlah rangking denga ukuran sampel n2 
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Kriteria pengujian: 

H0 diterima  jika Uhitung  Utabel 

H0 ditolak jika Uhitung  Utabel 

b.  Analisis Data Perencanaa Pembelajaran 

Data perencanaan pembelajaran dalam penelitian ini adalah silabus dan 

RPP. Setelah di judgment oleh ahli maka peneliti akan memperoleh 

kesimpulan tentang perangkat yang dibuat berupa “valid” atau “tidak valid”. 

Kesimpulan ini diperoleh dari hasil persentasi lembar validasi yang 

diberikan kepada ahli. Jika instrumen perencanaan yang dibuat sudah 

dinyatakan valid oleh ahli, maka peneliti dapat langsung menggunakannya 

untuk penelitan. Akan tetapi, jika ahli belum menyatakan bahwa instrumen 

itu valid maka peneliti harus merevisi instrumennya sesuai dengan yang 

diminta oleh ahli. 

c. Analisis Lembar Observasi  

Keterlaksanaan pembelajaran POE dapat diketahui dengan cara 

mencari persentase keterlaksanaannya. Untuk menghitung persentase  

keterlaksanaan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut. 

Jum lah  aspek  yang  teram ati
%  K eterlaksanaan  = 100%

Jum lah  selu ruh  aspek


 

Adapun interpretasinya ditunjukkan pada Tabel 3.14. 

 

 



 

Tabel 3.14 

Kriteria Keterlaksanaan Model.
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% Keterlaksanaan (P) Interpretasi 

P = 0 Tak satu kegiatan pun 

0 < P ≤ 25 Sebagian kecil kegiatan 

25 < P < 50 Hampir setengah kegiatan 

P = 50 Setengah kegiatan 

50 < P ≤ 75 Sebagian besar kegiatan 

75 < P < 100 Hampir seluruh kegiatan 

P = 100 Seluruh kegiatan 

 

d. Effect Size 

Untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pembelajaran POE 

terhadap pemahaman konsep fisika siswa adalah dengan kriteria cohen 

dalam hake dengan rumus effect size.
91

 Rumus yang digunakan yaitu:
92

  

 

Keterangan: 

d : effect size  

mA :nilai rata-rata kelas eksperimen 

mB :nilai rata-rata kelas kontrol 

sdA :standar deviasi kelas eksperimen 

sdB :standar deviasi kelas kontrol 

Kriteria besar kecilnya effect size diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.15
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 Kategori Effect Size 
Effect Size Kategori 

 d < 0,2 Kecil 

0,2 < d < 0,8 Sedang  

d > 0,8 Tinggi 

 

Tabel 3.16
94

  

Kategori Effect Size 
Cohen’s Standard Effect Size Persentase (%) 

  2 97,7 

  1,9 97,1 

  1,8 96,4 

  1,7 95,5 

  1,6 94,5 

Tinggi 1,5 93,3 

  1,4 91,9 

  1,3 90 

  1,2 88 

  1,1 86 

  1 84 

  0,9 82 

  0,8 79 

  0,7 76 

Sedang 0,6 73 

  0,5 69 

  0,4 66 

Rendah 0,3 62 

  0,2 58 

  0,1 54 

  0 50 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga pertemuan pada kelas eksperimen 

dan dua kali pada kelas kontrol yang masing-masing terdiri dari 25 siswa. 

Kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaranPOE (Predict-Observe-

Explain),sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional 

yang berpusat pada guru(teacher centered) dengan metode diskusi, ceramah dan 

tanya jawab. 

Berikut ini merupakan perolehan hasil tes pemahaman konsep yaitu 

pretest,posttestdan n-gaindari kelas eksperimen dan kontrol, hasil pengujian 

hipotesis data pemahaman konsep dan lembar observasi guru terhadap peneliti. 

1. Hasil Pretest, Posttestdan N-gainPemahaman Konsep Kelas Kontrol 

Berdasarkan analisis hasil tespada kelompok kontrol (kelas X.TO 4), 

diperoleh data yang disajikan pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Data hasil Pretest, Posttest, N-gain Kelas Kontrol 
Pretest 38 

Posttest 65,2 

N-gain 0,437 

 

 Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata hasil 

pretest, posttestmeningkat dari 38 menjadi 65,2 dengan n-gain 0,437 

berkategori sedang. Hasil pretest, posttest, n-gain dapat juga dilihat pada 

gambar berikut ini: 



 

 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Pretest, PosttestdanN-gain Pemahaman Konsep KelasKontrol 

 

2. Hasil Pretest, Posttestdan N-gain Pemahaman Konsep Kelas 

Eksperimen 

Berdasarkan analisis hasiltespada kelompok eksperimen (kelas X TO6), 

diperoleh data yang disajikan pada Tabel4.2  berikut: 

Tabel 4.2 

Data hasil Pretest, Posttest dan N-gain Kelas Eksperimen 
Pretest 38,4 

Posttest 76,8 

N-gain 0,625 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 

hasilpretest, posttest meningkat dari 38,4menjadi 76,8 dengan n-gain 0,625 

berkategori sedang. Hasilpretest, posttest dann-gain dapat juga dilihat pada 

gambar berikut ini: 



 

 

Gambar 4.2Grafik Hasil Pretest, Posttest dan N-gain Pemahaman Konsep KelasEksperimen 

 

3. Rekapitulasi DataPretest, Posttestdan N-gain 

Rekapitulasi data yang diperoleh selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Data Hasil Pretest, Posttest dan N-gain 
 

Perolehan 

Pretest Posttest N-gain 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Skor 

Maksimu

m 

45 45 65 50  

 

 

0,625 

 

 

0,11 

 

 

 

0,437 

 

 

0,151 

Skor 

Minimum 

30 30 85 80 

Rata-rata 38,4 38 76,8 65,2 

Standar 

Deviasi 

(SD) 

 

5,782 

 

5,477 

 

7,342797 

 

9,183318 

 

Hasil rata-rata pretest dan posttest pada kelas eksperimen mengalami 

kenaikan, yaitu dari 38,4menjadi 76,8 dengan n-gain sebesar 0,625setelah 

diberi perlakuan. Pada kelas kontrol nilai rata-rata juga mengalami kenaikan 

yaitu dari 38 menjadi 65,2 dengan n-gain sebesar 0,437. 



 

4. Hasil Tes Pemahaman Konsep Pretestdan Posttest Pada Setiap 

Indikator Pemahaman Konsep Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Hasil tes pemahaman konsep pretestdan posttest pada setiap indikator 

pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

gambar 4.3 dan gambar 4.4 berikut ini: 

 
Gambar 4.3PersentaseHasil Pretest Per-Indikator Pemahaman Konsep Kelas Kontrol 

 danKelas Eksperimen 

 
Keterangan: 

PK =Pemahaman Konsep  PK-5 = Menarik inferensi 

PK-1 = Menafsirkan   PK-6 = Membandingkan 

PK-2 = Mencontohkan   PK-7 = Menjelaskan 

PK-3 = Mengklasifikasikan  KE = Kelas Eksperimen 

PK-4 = Merangkum   KK = Kelas Kontrol 

  

 Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa hasil pretestper-

indikator pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen 

memiliki persentase yang tidak jauh beda, untuk indikator pemahaman 

konsep menafsirkan (PK-1), pada kelas eksperimen mencapai 94,7%, 

kelas kontrol93,3%. Untuk indikator pemahaman konsep mencontohkan 

(PK-2),  pada kelas eksperimen mencapai41,3%, kelas kontrol 41,3%. 



 

Untuk indikator pemahaman konsep mengklasifikasikan (PK-3), pada 

kelas eksperimen mencapai 36%, kelas kontrol 25,3%. Untuk indikator 

pemahaman konsep merangkum (PK-4), pada kelas eksperimen mencapai 

40%, kelas kontrol 44%.Untuk indikator pemahaman konsep menarik 

inferensi (PK-5), pada kelas eksperimen mencapai16%, kelas kontrol 

16%.Untuk indikator pemahaman konsep membandingkan (PK-6) pada 

kelas eksperimen mencapai 22%, kelas kontrol 14,7%.Untuk indikator 

pemahaman konsep menjelaskan (PK-7), pada kelas eksperimen 

mencapai 24%, kelas kontrol 21,3%. 

 
Gambar 4.4 PersentaseHasil Posttest Per-Indikator Pemahaman Konsep Kelas Kontrol 

dan Kelas Eksperimen. 

 

Keterangan: 

PK = Pemahaman Konsep  PK-5 = Menarik inferensi 

PK-1 = Menafsirkan    PK-6 = Membandingkan 

PK-2 = Mencontohkan    PK-7 = Menjelaskan 

PK-3 = Mengklasifikasikan   KE = Kelas Eksperimen 

PK-4 = Merangkum   KK = Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa hasil posttestper-

indikator pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki 



 

persentase yang bervariasi. Persentase diperoleh dengan membagi skor 

perolehan peserta didik dengan skor maksimum dikalikan dengan 100%, 

jumlah skor maksimum ini adalah jumlah maksimum soal per-indikator 

pemahaman konsep secara keseluruhan. Satu soal skor maksimum 25, 

berlaku kelipatannya. Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui, untuk 

indikator pemahaman konsep menafsirkan (PK-1), pada kelas eksperimen 

mencapai 100%, kelas kontrol 81%. Untuk indikator pemahaman konsep 

mencontohkan (PK-2),  pada kelas eksperimen mencapai 69%, kelas kontrol 

60%. Untuk indikator pemahaman konsep mengklasifikasikan(PK-3), pada 

kelas eksperimen mencapai 79%, kelas kontrol 72%.Untuk indikator 

pemahaman konsep merangkum (PK-4), pada kelas eksperimen mencapai 

73%, kelas kontrol 76%.Untuk indikator pemahaman konsep menarik 

inferensi (PK-5), pada kelas eksperimen mencapai 81%, kelas kontrol 

68%.Untuk indikator pemahaman konsep membandingkan (PK-6), antara 

kedua kelas yang diteliti mempunyai perbandingan yang cukup 

signifikan.Pada kelas eksperimen mencapai 62%, kelas kontrol 34%.Untuk 

indikator pemahaman konsep menjelaskan (PK-7), kedua kelas yang diteliti 

juga mempunyai perbandingan yang cukup signifikan.Pada kelas eksperimen 

mencapai 71%, kelas kontrol 53%. 



 

 

5. Rekapitulasi Hasil Pretest, Posttestdan N-gainPer-Indikator 

Pemahaman Konsep Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Rekapitulasi hasil pretest, posttestdan n-gainper-indikator pemahaman 

konsep kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi hasil Pretest, Posttest dan N-gain Per-Indikator 

Pemahaman Konsep Kelas Kontrol 
Jumlah Responden 

Indikato

r    PK 

Jumla

h Soal 

Skor 

Maksimu

m 

Pretes

t 

Persentas

e (%) 

Posttest Persentas

e (%) 

N-gain 

PK-1 3 75 70 93,3 61 81 -99 

PK-2 3 75 31 41,3 45 60 13 

PK-3 3 75 19 25,3 54 72 33,9 

PK-4 3 75 33 44 57 76 23 

PK-5 3 75 12 16 51 68 38 

PK-6 2 50 11 14,7 17 34 5,7 

PK-7 3 75 16 21,3 40 53 23 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa hasil pretest dan 

posttest kelas kontrol mengalami kenaikan tapi tidak begitu 

signifikan.Persentase pada tabel diatas diperoleh dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

 x 100% 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa hasil pretest dan 

posttest kelas kontrol mengalami kenaikan tapi tidak begitu 

signifikan.Kenaikan paling besar pada indikator pemahaman menarik 



 

inferensi (PK-5).Hal ini bisa secara mudah dilihat pada tabel persentase n-

gain.Untuk indikator yang lain dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 Rekapitulasi HasilPretest, Posttes,N-gain kelas kontrol 
Keterangan: 

PK = Pemahaman Konsep  PK-5 = Menarik inferensi 

PK-1 = Menafsirkan    PK-6 = Membandingkan 

PK-2 = Mencontohkan    PK-7 = Menjelaskan 

PK-3 = Mengklasifikasikan   KE = Kelas Eksperimen 

PK-4 = Merangkum   KK = Kelas Kontrol 

 

Rekapitulasi hasil pretest, posttestdan n-gainper-indikator 

pemahahaman konsep kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi hasil Pretest, Posttest dan N-gain Per-Indikator 

Pemahahaman Konsep Kelas Eksperimen 
Jumlah Responden 

Indikator    

PK 

Jumlah 

Soal 

Skor 

Maksimum 

Pretest Persentase 

(%) 

Posttest Persentase 

(%) 

N-gain 

PK-1 3 75 71 94 75 100 3,05 

PK-2 3 75 31 41 51 69 19 

PK-3 3 75 27 36 57 79 29 

PK-4 3 75 30 40 55 73 0,2 

PK-5 3 75 12 16 60 81 47 

PK-6 2 50 11 22 31 62 19 

PK-7 3 75 18 24 50 71 33 

 



 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pemahaman konsep kelas 

eksperimen mengalami kenaikan yang cukup signifikan.Jika dibandingkan 

dengan kelas kontrol (Tabel 4.4), sebenarnya sama-sama mengalami 

kenaikan per-indikator pemahaman konsep.Hanya saja, pada kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional peningkatan 

pemahaman konsep siswa tidak begitu signifikan.Berbeda dengan kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran POE.Pada kelas 

eksperimen peningkatan pemahaman konsepnya sangat signigfikan, hal ini 

dapat dibuktikan dengan melihat Tabel 4.5. Sebagai contoh, untuk indikator 

pemahaman konsep kelima (menarik inferensi) peningkatan pemahaman 

konsep dari 16% menjadi 81 % pada kelas eksperimen. Sedangkan pada 

kelas kontrol hanya bergerak dari 16% menjadi 68 saja. Untuk indikator 

pemahaman konsep yang lain peningkatannya dapat dilihat pada gambar 4.6 

berikut. 

 
Gambar 4.6Rekapitulasi HasilPretest, Posttest, danN-gain KelasEksperimen 



 

Keterangan: 

PK    = Pemahaman Konsep  PK-5 = Menarik inferensi 

PK-1 = Menafsirkan   PK-6 = Membandingkan 

PK-2 = Mencontohkan   PK-7 = Menjelaskan 

PK-3 = Mengklasifikasikan   KE = Kelas Eksperimen 

PK-4 = Merangkum  KK = Kelas Kontrol 

 

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

1. Uji Normalitas dan Homogenitas  

Uji yang di gunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan uji liliefors (dengan taraf signifikan α 

=0,05). Adapun kriteria penerimaan data berdistribusi normal atau tidak 

adalah sebagai berikut: 

Jika Lhitung Ltabel, Ho diterima maka sampel berdistribusi normal  

Jika Lhitung  Ltabel Ho ditolak maka sampel tidak berdistribusi normal 

Sedangkan untuk mengetahui homogenitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji fisher dengan taraf signifikasi α = 0,05. Adapun kriteria 

penerimaan data homogen atau tidak adalah sebagai berikut: 

Jika Fhitung Ftabel,Hoditerima maka sampel homogen  

Jika Fhitung Ftabel, Ho ditolak maka sampel tidak homogen. 

 

Hasil uji normalitas untuk data pretest-posttestdapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Data Pretest, Posttest Kelas Eksperimen dan 

KelasKontrol 
 

Statistik 

Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

N 25 25 25 25 

 

38,4 76,8 38 68,2 

SD 5,477 7.342797 5,782 9.183318 

Lhitung 0.162 0.142797 0.150 0.154386 

Ltabel 0.172 0.172 0.172 0.172 

Kesimpulan Normal Normal Normal Normal 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa data hasil 

pretest kelas eksperimen sebesar 0.162 dan posttestsebesar0.142797, besar 

Lhitung menunjukkan bahwa data kelas eksperimen berdistribusi normal.Pada 

kelas kontrol besar hasil pretest0.150 dan posttestsebesar0.154386, besar 

Lhitung menunjukkan bahwa data kelas kontrol juga berdistribusi 

normal.Kedua kelas ini memenuhi kriteria Lhitung Ltabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kelas eksperimen dan kelas kontrol ini terdistribusi 

normal pada saat pretest maupun posttest. 

Hasil uji homogenitas data pretest, posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Homogenitas Data Pretest, Posttest kelas Eksperimen dan kelas 

Kontrol 
Statistik Pretest Posttest 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

SD
2
 33,44 30 51,76 80,96 

Fhitung 1,114666667 1.564142195 

Ftabel 1,69 1,69 

Kesimpulan Homogen Homogen 

 



 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, untuk data hasil pretestkelas eksperimen 

dan kontroldidapat Fhitung sebesar 1,114 dan data posttest didapat Fhitung 

sebesar 1.564142195, sedangkan Ftabel sebesar 1,69. Dari kedua data tersebut 

didapatkan Fhitung<Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel 

tersebut mempunyai varians yang sama atau homogen. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis data, diketahui bahwa data hasil 

belajar kedua kelompok pada penelitian ini berdistribusi normal dan 

homogen, sehingga pengujian data hasil belajar kedua kelompok dilanjutkan 

pada analisis data berikutnya, yaitu uji hipotesis menggunakan uji-t dengan 

kriteria pengujian, yaitu jika thitung< ttabel  maka H0 diterima, H a ditolak. Jika 

thitung >ttabel  maka Ha diterima, H0 ditolak. 

Hasil  pengujian hipotesis data pretest, posttest pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 

Data Hasil Uji Hipotesis 
Kelas N Mean SD df t (tabel) t (hitung) Kesimpulan 

Eksperimen 25 0,625 0,11  

48 

 

2,01 

 

5,036 

Ada Pengaruh 

Kontrol 25 0,437 0,161 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji hipotesis n-gainpretest, posttest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen, pada datan-gain pretest, posttest ,tampak 

bahwa thitung > ttabel , yaitu 5,036> 2,010 sehingga hipotesis nol (H0) ditolak 

dan hipotesis alternatif (Ha ) diterima. Dengan diterimanya Ha pada 



 

pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

dapat menguji kebenaran hipotesis yaitu terdapat pengaruh signifikan 

penggunaan model pembelajaranPOE(Predict-Observe-Explain)terhadap 

pemahaman konsep siswa kelas eksperimen (X.TO6) 

3. Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan Pengaruh Model 

Pembelajaran POEDan Pembelajaran Konvensional. 

Dalam proses pembelajaran di kelas X TO 6 dengan menggunakan POE 

di mulai dengan memberikan materi kepada peserta didikdiberikan beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan kalor. Untuk 

mempermudah pengendalian kelas, peserta didik di kelompokkan secara 

heterogen yang terdiri atas 4-5 peserta didik setiap kelompoknya. Setelah 

menempati posisi sesuai dengan anggota kelompoknya maka peserta didik 

akan melakukan langkah kegiatan sesuai dengan instruksisesuai model POE 

yang diberikan oleh guru.Hal inidilakukan untuk mengukur pemahaman 

konsep dari peserta didik pada pokok bahasan kalor. 

Sedangkan pada kelas XTO 4 yang menggunakan Model Pembelajaran 

Konvensional (kelas kontrol), pendidik memberikan pelajaran dengan 

menggunakan modelteacher centered (berpusat pada guru) dengan metode 

ceramah, diskusi dan tanya jawab kemudian diakhiri dengan memberikan tes 

akhir. 

 Hal ini di lakukan untuk memperoleh data dari hasil tes akhir peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dapat dilihat pada tabel 

danberikut: 



 

Tabel 4.9 

Data Hasil Rata-rata Pretest, Posttest, N-gain Kelas Eksperimen dan 

Kontrol 
Nilai Rata-rata 

Kelas Pretest Posttest N-gain 

Eksperimen 38,4 76,8 0,625 

Kontrol 38 65,2 0,437 

 

4. E

ffect Size 

Effect size merupakan ukuran mengenai besarnya pengaruh suatu 

variabel pada variabel lain. Variabel yang sering terkait biasanya variabel 

independen dan variabel dependen.Effect size dapat digunakan untuk 

menentukan variabel yang dapat diteliti lebih jauh.Effect size juga dapat 

dianggap sebagai ukuran mengenai tingkat keberhasilan penelitian.Untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran POE terhadap pemahaman 

konsep fisika siswa menggunakan rumus effect size.Perolehan effect size 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Hasil Effect Size 
Kelas Rata-rata 

Gain (M) 

Standar 

devisiasi 

Effect size Keterangan 

Eksperimen 76,8 7,34 1,4 Tinggi 

Kontrol 65,2 9,18 

 

5. H

asil Observasi 

Hasil observasi dalam penelitian ini diperoleh dari proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaranPOE (Predict-Observe-Explain) 

pada kelas eksperimen. Dengan memperhatikan tahapan pembelajaan 



 

tersebut peneliti menulis beberapa butir pernyataan yang digunakan selama 

penelitian. 

Pada pertemuan pertama, siswa sangat sulit dikendalikan karena siswa 

terfokus dengan kehadiran peneliti yang di anggap sebagai guru baru dengan 

model pembelajaran yang masih asing bagi merekaakan tetapi dengan 

bantuan guru fisika SMKN 5 Bandar Lampung, kelas dapat 

dikondisikan.Untuk pertemuan selanjutnya siswa sudah dapat dikondisikan 

karena siswa sudah memahami prosedur dalam pembelajaran yang 

dilakukan.Pada penelitian ini seluruh tahapan model pembelajaran mencapai 

100% ketercapaian, baik dilakukan siswa maupun peneliti. Adapun analisis 

tingkat ketercapaian tahap-tahap pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.11 

berikut: 

Tabel 4.11 

Tingkat Ketercapaian Model PembelajaranPOE(Predict-Observe-

Explain)PadaPeserta didik 
Tahapan POE Indikator Ketercapaia

n 

1. Prediksi 

(predict) 

guru memberikan masalah kepada siswa 100% 

guru membetuk kelompok siswa berdasarkan kemampuan 

akademik secara heterogen agar dapat memprediksi 

jawaban atas permasalahan yang diberikan guru  

100% 

siswa mengatur tempat duduknya dengan sesama anggota 

kelompok 

100% 

guru membimbing siswa agar mampu berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya dan setiap siswa wajib memberikan 

pendapatnya 

100% 

2. 

mengamati 

(observe) 

peserta didik mendiskusikan  pembuktian prediksi yang 

diperoleh pada tahap 1 sesuai dengan kemampuan 

kognitif dasar yang dimiliki setiap anggota kelompok  

100% 

siswa mendiskusikan pendapat setiap anggota kelompok 

kemudian dijadikan pembuktian yang mewakili kelompok 

terhadap prediksi yang diperoleh 

100% 

guru mendampingi dan membimbing dalam mengamati 

(observe) 

100% 



 

3. 

menjelaskan 

(explain) 

guru membimbing setiap kelompok untuk mampu 

menjelaskan apa yang diprediksikan didukung dengan 

pengamatan yang diperoleh 

100% 

guru menunjuk setiap perwakilan kelompok untuk 

menjelaskan hasil diskusinya dengan anggota kelompok 

didepan kelas 

100% 

guru memberikan umpan balik terhadap jalnnya diskusi 100% 

 

C.    Pembahasan 

 1. Data Hasil Pretest, Postest dan N-gain 

Berdasarkan  analisis data Hasil Pretest, Postest dan N-gain dengan  

menggunakan uji-t didapatkan thitung > ttabel, yaitu 5,036> 2,010 sehingga 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan 

diterimanya Ha  pada pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini dapat menguji kebenaran hipotesis yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran POE terhadap 

pemahaman konsep siswa kelas eksperimen. Hal ini dapat terlihat pada 

rata-rata nilaipretest, posttestdan n-gainsoal pemahaman di kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) 

yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-ratapretest, posttest 

dan n-gainpada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  

Sehingga tahapan model pembelajaran POE lebih efektif dan baik 

untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa.
95

Pembelajaran POE 

juga sangat cocok untuk mengajar sesuai tujuan pembelajaran yang 
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dirumuskan, dengan satu jawaban yang benar dan terdapat tahapan yang 

kompleks sehingga membuat siswa lebih aktif dan tidak cepat bosan saat 

pelajaran fisika. Materi kalor merupakan materi yang bersifat hitungan dan 

pemahaman, sehingga model POE dapat digunakan sebagai salah satu 

pemecahan masalah saat pembelajaran fisika pokok bahasan kalor 

Untuk melihat pengaruh Model Pembelajaran POE terhadap hasil 

belajar peserta didik antara kelas ekperimen dan kelas kontrol, dapat dilihat 

dari data nilai hasil belajar tes akhir pada tabel 4.12 dibawah ini: 

Tabel 4.12  

Data Hasil Pemahaman Konsep Peserta Didik Antara Kelas Kontrol dan 

Kelas Ekperimen 
 

Karakteristik 

 

Hasil tes akhir  

Hasil 

 

Interprestasi Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Rata-rata 65, 200 76, 800  Berdistribusi 

Normal Lhitung 0,154 0,142 Lhitung<Ltabel 

Ltabel 0,172 0,172 

N-gain 0,437 0,625 ≤0,70 Sedang 

Fhitung 1,56 Fhitung<Ftabel Homogen 

Ftabel 1,69 

thitung 5,036 thitung>ttabel Haditerima 

ttabel 2, 010 

T. Signifikan 5 % (0,05)  
 

Berdasarkan data hasil belajar menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 

tes akhir pada kelas kontrol 65,200 dengan kualifikasi kurang signifikan 

sedangkan nilai rata-rata tes pada kelas eksperimen adalah 76,800 dengan 

kualifikasi signifikan.Untuk uji normalitas tes akhir kelas kontrol 

menunjukkan Lhitung <Ltabel dengan nilai 0,154<0,172. Nilai tes akhir pada 

kelas eksperimen 0,142<0,172, hal ini sesuai dengan kriteria uji normalitas, 



 

maka dapat disimpulkan bahwa data tes akhir berdistribusi “normal”. 

Untuk pengujian n-gain pada kelas kontrol dan eksperimen menunjukan 

nilai n-gain≤0,70 hal ini berarti bahwa nilai n-gain dari kedua kelas 

tersebut berkategori sedang. Sedangkan untuk uji homogenitas akhir 

menunjukkan Fhitung<Ftabel yaitu dengan nilai  1,56<1,69, hal ini sesuai 

dengan kriteria uji homogenitas, maka dapat disimpulkan bahwa data tes 

akhir berdistribusi “homogen” atau sama. 

Sesuai dengan perhitungan, diketahui bahwa kedua kelompok tersebut 

berdistribusi normal dan homogen, maka langkah selanjutnya adalah 

menguji hipotesis dengan menggunakan uji t. Dari hasil uji t diperoleh 

thitung>ttabel(0,05) yaitu dengan nilai 5,036>2,010 maka Ha diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

peningkatan pemahaman konsep peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran POE dan peningkatkan pemahaman konsep peserta didik 

yang tidak menggunakan model pembelajaran POE. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa, hipotesis alternatif 

diterima dengan nilai akhir rata-rata kelas eksperimen adalah 76,800. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran POE 

berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep fisika peserta didik 

SMKN 5 Bandar Lampung  pada pokok bahasan kalor kelas X TO6 

semester genap TA 2016/2017. 



 

Hal penting lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya 

peningkatan nilai rata-rata n-gain antara kelas kontrol  dan eksperimen 

yaitu 0,437 pada kelas kontrol dan 0,625 pada kelas eksperimenyang 

keduanya mempunyai kriteria sedang. Pada kelas eksperimen, secara 

keseluruhan nilai n-gain per-indikator pemahaman konsepkelas eksperimen  

mendapat  nilai yang baik namun,untuk indikator  PK-5 (Menarik 

inferensi) dan PK-7 (Menjelaskan) memperoleh n-gain sebesar 47 dan 33 

dengan kategori tinggi atau sangat baik. Indikator pemahaman konsep ini 

dapat mencapai kriteria tinggi karena adanya langkah dalam model 

pembelajaran POE yang digunakan.Langkah yang dimaksud adalah 

langkah ke-3 dalam model pembelajaran POE, yaitu tahap (explain) 

menjelaskan.Pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk 

mendiskusikan hasil pengamatan mereka kemudian menjelaskan dan 

menarik kesimpulan atas permasalahan yang dihadapi. 

Pada Tahap menjelaskan (explain)  siswa diminta untuk mencapai 

konsensus dan kesimpulan tentang fenomena dan untuk 

mempresentasikannya ide kepada kelompok lain melalui diskusi kelas 

secara keseluruan dengan tahap ini model POE baik untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa.
96
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Pembelajaran POE telah digunakan untuk memunculkan pemahaman 

siswa menentukan alternatif konsepsi dan mempromosikan pemahaman 

konseptual.
97

Sehingga tahapan POE dapat dengan efektif meningkatkan 

indikator pemahaman konsep. Indikator pemahaman konsep yang dapat 

ditingkatkan dengan model POE  ini adalah  indikator pemahaman konsep 

PK-1 (menafsirkan), PK-2 (mencontohkan), PK-3 (mengklasifikasikan) 

dan PK-6 (membandingkan). Hal ini karena pada pengerjaan indikator ini, 

siswa dapat memprediksi permasalahan yang diberikan kemudian 

menafsirkan hasil prediksi mereka, serta mencontohkan dan mengamati 

langsung, sehingga dapat dengan mudah mengklasifikasikan serta 

membandingkan informasi-informasi yang diperoleh dari guru. PK-1 

mempunya n-gain sebesar 3,05 PK-2 dan PK-6 sebesar 19 dan PK-4 

(merangkum) sebesar 24.  

Dengan demikian Model pembelajaran POE dapat membantu  siswa  

dalam  memperoleh  informasi, menggali ide, keterampilan, nilai, cara 

berfikir, dan  mengekspresikan  diri, serta  mengajarkan  bagaimana  cara  

belajar, Model POE dapat meningkatkan pemahaman konsep sains siswa.
98
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Model ini dapat digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa, 

memberikan informasi kepada guru mengenai kemampuan berpikir siswa, 

mengkondisikan siswa untuk melakukan diskusi, membimbing siswa untuk 

mengeksplorasi konsep yang dimiliki, dan membangkitkan siswa untuk 

melakukan investigasi. 

Hal lain ditunjukan pada kelas kontrol. Pada kelas kontrol n-gain 

tertinggi pada PK-5 (menarik inferensi).Dan yang paling rendah pada PK-1 

(menafsirkan). Ini disebabkan karena penggunaan model pembelajaran 

konvensionaldengan metode (ceramah, diskusi dan tanya jawab). Diskusi 

disini pembagian kelompoknya tidak secara heterogen, melaikan random 

sesuai dengan kemauan peserta didik yang cenderung memilih 

berkelompok dengan siswa lain yang memiliki kemampuan homogen. Hal 

ini menyebabkan ketidakmerataan kemampuan menafsirkan (PK-1) dari 

beberapa kelompok.Bahkan hampir keseluruhan.Sementara untuk menarik 

inferensi (PK-5) semua anggota kelompok dapat menerka berdasarkan 

pernyataan yang ada dan logika.Selain itu mereka juga dapat bertukar 

fikiran sehingga dapat dicapai dengan mudah.Karena untuk PK-5 (menarik 

inferensi) ini biasanya dilengkapi dengan pernyataan atau ilustrasi tertentu, 

sehingga pembagian kelompok yang homogen kemampuan kognitifnya 

tidak menjadi permasalahan. 



 

Model pembelajaran dengan tehnik POE menyarankan siswa untuk 

aktif dalam kelas dan membantu siswa untuk lebih memahami konsep-

konsep yang bersifat abstrak.
99

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut  proses pembelajaran POE 

yang diterapkan ternyata dapat dibuktikan bahwa model POE mampu 

membuat peserta didik aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran baik 

secara individu maupun kelompok karena pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran  POE peserta didik diberikan 

kesempatan setiap kelompok untuk merumuskan argumentasi-argumentasi 

sesuai dengan perspektif yang dikembangkan. Sehingga kemandirian 

peserta didik tersebut dapat berkembang.Kegiatan-kegiatan peserta didik 

tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta 

didik tersebut. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang relevan yang menyatakan 

bahwa pembelajaran model POE merupakan model yang dapat 

memberikan pengetahuan baru kepada siswa secara nyata serta dapat 

meningkatkan partisipasi siswa agar lebih aktif dan kreatif sehingga model 

pembelajaran POE efektif untuk  meningkatkan pemahaman konsep peserta 
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didik.
100

 Penelitian relevan lain juga menyatakan bahwa peserta didik 

dalam kelompok eksperimen diajarkan dengan model POE lebih baik dari 

pada diajarkan dengan metode tradisional.
101

 Hal ini menunjukan bahwa 

model pembelajaran POE memang sangat efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa strategi  

pembelajaraan POE efektif dan menarik dalam belajar konsep 

sains.
102

Strategi, metode dan model mengajar sangat menentukan hasil 

belajar mengajar. 

Sedangkan peserta didik pada kelas kontrol yang diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional kurang dapat menumbuh kembangkan 

pemikirannya dalam  mengekspresikanpelajaran Fisika, dengan kata lain 

kelas kontrol dalam memahami dan mengurutkan penyelesaian soal 

cenderung lambat. Hal ini dikarenakan pada proses pembelajaran 

berlangsung guru hanya menerangkan materi dan melakukan tanya jawab 

setelah materi selesai, kemudian guru memberikan soal dan menyelesaikan 

soal yang dibuat. Pada kelas kontrol peserta didik cenderung pasif, 
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mengikuti urutan apa yang disampaikan guru dan dalam pembelajaran baik 

dengan teman maupun dengan guru. Hal tersebut menjadi alasan sulitnya 

peserta didik menumbuh kembangkan hasil belajar fisika. 

 2.   Keterlaksanaan  Model Pembelajaran POE 

Dalam penerapan pembelajaran, model pembelajaran POE 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika peserta didik 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang sering digunakan, yaitu model pembelajaran yang 

berpusat pada guru saja. Pada proses pelaksanaan pembelajaran dikelas 

eksperimen, guru sudah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan sesuai dengan tahap yang ada pada model tersebut. Pada kelas 

yang diterapkan dengan model POE  telah dilaksanakan 100% sesuai 

dengan  tahapan yang ada, dengan penilaian keterlaksanaan guru fisika 

terhadap peneliti pada setiap pertemuan dapat diliat pada  tabel dan grafik 

berikut: 

Tabel 4.13 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran POE (Predict-Obsereve-Explain) 
Keterlaksaan Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) 

Persentase (%) 

Pertemuan Pertama 100% 

Pertemuan Kedua 100% 

Pertemuan Ketiga 100% 

 



 

 
Gambar 4.8 Keterlaksanaan Model Pembelajaran POE (Predict-Obsereve-Explain) 

 

Model pembelajaran POE terdiri dari 3 tahapan yaitu 

prediksi,observasi dan  menjelaskan.Pada saat pembelajara peneliti 

bertindak sebagaai fasilisator dibantu oleh guru fisika SMKN 5 sebagai 

observer. Pada pertemuan pertama,  peserta didik terlebih dahulu diberi tes 

(pretest) untuk mengukur kemampuan awal pemahaman konsep peserta 

didik dalam pembelajaran fisika proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen seperti biasa diawali dengan salam dan memeriksa kehadiran 

peserta didik, Selajutnya peneliti menyampaikan bahwa akan dilakukan 

pretest tujuannya untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep peserta 

didik setelah melakukan pretest, kemudian peneliti menyampaikan 

pengantar materi yang akan dilaksanakan, yaitu pengaruh kalor terhadap 

perubahan suhu dan wujud zat kemudian peneliti menunjukan 

demonstrasiawal dan memberikan permasalahan kepadapeserta didik 

“bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda”? 

1. Tahap prediksi (predict)   



 

Pada tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk memprediksi 

permasalahan yang telah diberikan dan menyampaikan alasan hasil 

prediksinya, sedangkan peneliti membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksinya. 

2. Tahap Mengamati (observe) 

Pada tahap ini peserta didik dibimbing oleh peneliti untuk melakukan 

demosntrasi langsung serta mengamatinya,dan mencatat hasil 

pengamatannya tersebut 

3. Tahap menjelaskan (explain) 

Pada tahap ini peserta didik berdiskusi dengan kelompok masing-

masing membandingkan kebenaran hasil pengamatan dengan hasil 

prediksinya dan menjelaskannya didepan kelas. 

Pada pertemuan pertama menunjukan bahwa semua tahapan 

pembelajaran POE terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rpp dengan  

mempunyai persentase 100% yang dapat dilihat pada table 4.13 dan 

gambar 4.8 

Pada Pertemuan kedua sama seperti pertemuan pertama  peneliti 

menyampaikan pengantar materi yang akan dilaksanakan, yaitu 

perpindahan kalor kemudian peneliti memberikan penjelasan fenomena 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perpindahan kalor 

seperti “mengapa ketika seseorang menjemur baju dibawah terik matahari 

beberapa jam kemudian baju yang basah tersebut menjadi kering”? secara 



 

tidak langsung peserta didik berfikir untuk melakukan prediksinya, 

kemudian memberikan permasalahan lain kepada peserta didik “bagaimana 

pengaruh kalor terhadap benda”?  

1. Tahap prediksi (predict)   

Pada tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk memprediksi 

permasalahan yang telah diberikan dan menyampaikan alasan hasil 

prediksinya, sedangkan guru membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksinya. 

2. Tahap Mengamati (observe) 

Pada tahap ini peserta didik dibimbing oleh peneliti untukmelakukan 

demosntrasi langsung sertamengamatinya,dan mencatat hasil 

pengamatannya tersebut. 

3. Tahap menjelaskan (explain) 

Pada tahap ini peserta didik berdiskusi dengan kelompok masing-

masing membandingkan kebenaran hasil pengamatan dengan hasil 

prediksinya dan menjelaskannya didepan kelas 

Pada pertemuan kedua ini menunjukan bahwa semua tahapan 

pembelajaran POE terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rpp dengan  

mempunyai persentase 100% yang dapat dilihat pada table 4.13 dan 

gambar 4.8 

Pada Pertemuan  terakhir sama seperti pertemuan sebelumnya peneliti 

menyampaikan pengantar materi yang akan dilaksanakan, yaitu asas black. 



 

kemudian peneliti menunjukan demonstrasi awal dan memberikan 

permasalahan kepada peserta didik “bagaimana penerapan hukum 

kekekalan energi pada pokok bahasan kalor‟? 

1. Tahap prediksi (predict)   

Pada tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk memprediksi 

permasalahan yang telah diberikan dan menyampaikan alasan hasil 

prediksinya, sedangkan guru membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksinya. 

2. Tahap Mengamati (observe) 

Pada tahap ini peserta didik melakukan demonstrasi langsung serta 

mengamatinya,  dan mencatat hasil pengamatannya tersebut 

 

3. Tahap menjelaskan (explain) 

Pada tahap ini peserta didik berdiskusi dengan kelompok masing-

masing membandingkan kebenaran hasil pengamatan dengan hasil 

prediksinya dan menjelaskannya didepan kelas. 

Pada pertemuan terakhir ini menunjukan bahwa semua tahapan 

pembelajaran POE terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rpp dengan  

mempunyai persentase 100% yang dapat dilihat pada table 4.13 dan 

gambar 4.8. Setelah melakukan pembelajaran kemudian peserta didik 

diberi tes ahir (posttest) bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep  



 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model  

pembelajaran POE. 

Tabel 4.14 

 Jadwal Pelaksanaan Penelitian di Kelas Eksperimen 

No Hari, Tanggal Jam Ke- Materi 

1 Rabu, 8 maret 2017 3 Pretest, pengaruh kalor 

terhadap perubahan wujud 

benda  

2 Rabu, 15 maret 2017 3 Perpindahan Kalor 
3 Rabu, 22 maret 2017 3 Asas Black, Posttest 

 

 Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen 

berlangsung sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh peneliti.Pernyataan 

ini didasarkan pada hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh observerdi kelas eksperimen.Dengan terlaksananya model 

pembelajaran POE, maka pemahaman konsep yang dimiliki siswa dapat 

meningkat.Dengan meningkatnya pemahaman konsep yang dimiliki siswa 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Jadi terdapat keterkaitan antara 

model pembelajaran POE, hasil belajar dan pemahaman konsep.Hasil 

penelitian dalam skripsi ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalahDesi hardiyanti 

dengan analisis hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

POE merupakan model yang memberikan pengetahuan baru kepada siswa 

secara nyata serta dapat meningkatkan partisipasi siswa agar lebih aktif dan 

kreatif sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara 

signifikan.
103

Artinyapembelajaran POEmeningkatkan kemampuan 
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Desi Hardiyanti, M. Dwi Wiwik Ernawati2), Fuldiaratman3 “Pengaruh Model 

Pembelajaran Predict, Observe, And Explanation Terhadap Hasil Belajar Siswa DalamMateri Larutan 



 

pemahaman konsep dan hasil belajar. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Weni efrika, dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa 

“pembelajaran POE mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa secara 

tuntas.
104

Fakta lain yang mendukung terdapat pula dalam penelitian Haris 

rusdianto yang menyatakan bahwa  dengan analisis data n-gain model 

pembelajaran POE dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa.
105

 

 Berdasarkanpernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keterlaksanaan penerapan model pembelajaran POE (predict-observe-

explain) dapat meningkatkan hasil belajar dan berpengaruh 

terhadappemahaman konsep  siswa pada pokok bahasan kalor. 

 

3.    Effect Size 

Untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pembelajaran POE 

terhadap pemahaman konsep fisika siswa adalah dengan kriteria cohen dalam 

hake dengan rumuseeffect size.
106

Hasil perhitungan effect size didapatkan nilai 

effect size nya sebesar 1,4nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Nilai ini 

menunjukan bahwa model pembelajaranPOE memberi pengaruh yang cukup 

tinggi terhadap pemahaman konsep fisika siswa. 
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Lubuklinggau Tahun Pelajaran 2015/2016” Jurnal Pendidikan, 2015, h. 8. 
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Haris Rosdianto, Eka Murdani, Hendra, “Implementasi Model Pembelajaran Poe(Predict 

Observe Explain) Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Hukum 

Newton”Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 6 No.1, 2017, h.57. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data nilai n-gain pretest, posttest dengan menggunkan 

uji-t didapat thitung > ttabel(0,05) yaitu dengan nilai 5,036 > 2,010 maka Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran POE terhadap pokok bahasan kalor kelas X SMKN 5 Bandar 

Lampung. 

 

B. Saran  

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, agar proses pembelajaran 

dapat berhasil dengan baik, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. 

1. Penggunaan model pembelajaran POE  sebaiknya diterapkan pada konsep 

materi yang menuntut siswa aktif mengemukakan pendapat dan tidak banyak 

konsep hitungannya, misalnya konsep tekanan, cahaya, getaran-gelombang, 

dan listrik dinamis dan statis. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat lebih 

aktif, kreatif dan dapat memahami konsep yang dipelajari. 

2. Hasil penelitian yang akan menerapkan model pembelajaran POE sebaiknya 

lebih memahami setiap tahapan yang terdapat dalam tahapan dalam model 

pembelajaran ini. Hal ini dilakukan agar setiap tahapan berjalan dengan baik 

sehingga waktu dapat digunakan dengan efektif. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN  

Kelas Eksperimen 

1. Prediksi (predict) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengamati (observe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

3. Menjelaskan (explain) 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Kontrol 

 

  

 

 



 

Daftar Nilai Latihan Ulangan Harian Mata Pelajaran  Fisika  

Siswa Kelas X TO 6 SMKN 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 

No Nama KKM Nilai Tuntas/Tidak Tuntas 

1 Abdullah Ilham Rusdi 70 45 TT 

2 Aji Tri Prasetyo 70 50 TT 

3 Aldi Permana 70 55 TT 

4 Alfin Ahmad Riyadi 70 55 TT 

5 Andri Dharmawan 70 60 TT 

6 Bagus Setia Budi 70 70 T 

7 Dani Ramanda 70 60 TT 

8 Fajar Pradita 70 65 TT 

9 Fedriansyah 70 50 TT 

10 Fikri Aldiansyah 70 60 TT 

11 Heri Kurniawan 70 60 TT 

12 Irfansyah 70 65 TT 

13 Isnen Wahid 70 65 TT 

14 Joni Setiawan 70 70 T 

15 Jupri Mustofa 70 75 T 

16 M.Aliefsyah 70 70 T 

17 Mayzar Susanto 70 70 T 



 

18 Muhammad Farhan 70 65 TT 

19 Nandi Aria Pratama 70 60 TT 

20 Ramadhan 70 55 TT 

21 Reifhaldi Hendrawan 70 70 T 

22 Satria Jaring Bondoyudo 70 60 TT 

23 Sukron Hanafi 70 65 TT 

24 Syahron Bintara 70 70 T 

25 Windari Ira Lestari 70 85 T 

 



 

Effect Size 

 

  d =  

 =  

 =  

 =  

 =  

 = 1,39 

 = 1,4 (Tinggi) 

 


