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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN POE UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR

EVALUATIF SISWA PADA MATERI
LARUTAN ELEKTROLIT
DAN NONELEKTROLIT

Oleh

WINDAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran

POE dalam meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo semester genap Tahun 2015-2016.

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan diperoleh kelas X

IPA 1 dan X IPA 2 sebagai sampel. Metode penelitian ini adalah kuasi

eksperimen dengan Non Equivalence Pretest-Postest Control Group Design.

Efektivitas model pembelajaran POE dalam pembelajaran ini ditunjukkan oleh

perbedaan n-Gain yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif

kelas kontrol adalah 0,38 dan 0,66 untuk kelas eksperimen. Selain itu juga

didukung oleh hasil analisis data kepraktisan dan keefektivan model pembelajaran

POE yang berada pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis

dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata, maka disimpulkan bahwa rata-



rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif dengan model pembelajaran POE lebih

tinggi dibandingkan rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif dengan

pembelajaran konvensional, sehingga model pembelajaran POE pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit efektif dalam meningkatkan keterampilan

berpikir evaluatif.

Kata kunci: larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemampuan berpikir evaluatif,

model pembelajaran POE.
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasar-

kan percobaan namun pada perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan teori.  Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu sains yang 

mempelajari tentang gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struk-

tur, serta energi yang menyertai perubahan materi, sehingga ilmu kimia bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses (BSNP, 2006).   

 

Menurut hasil penelitian Royal Institute of Chemistry di Inggris menunjukkan 

kebanyakan siswa menyatakan bahwa ilmu kimia itu sukar walaupun menarik 

(Ardhana dkk, 2004). Hal ini menyebabkan sebagian besar siswa merasa sulit 

untuk mempelajari ilmu tersebut lebih dalam.  Hal ini terjadi karena karakteristik 

ilmu kimia itu sendiri yang bersifat abstrak, kompleks, konsep-konsepnya 

berurutan dan berkembang dengan cepat, tidak sekedar berisi pemecahan tes-tes, 

konsep-konsep kimia jumlahnya sangat banyak dengan karakterisktik setiap topik 

berbeda-beda (Ardhana dkk, 2004).  Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang 

erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.  Hal ini seharusnya membuat siswa 

menjadi lebih mudah dalam mempelajarinya, namun yang terjadi selama ini 

dalam pembelajaran kimia di SMA guru lebih memilih mengutamakan 
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memberikan informasi langsung kepada siswanya, akibatnya siswa mengalami 

kesulitan untuk menghubungkan ilmu yang didapat dalam pembelajaran dengan 

apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan siswa tidak memperoleh konsep dari 

materi yang dipelajari. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 1 

Sukoharjo dengan guru bidang studi kimia diperoleh bahwa pembelajaran kimia 

cenderung masih berpusat pada guru (teacher centered learning).  Pembelajaran 

kimia di SMA Negeri 1 Sukoharjo lebih dominan menggunakan metode 

konvensional, meskipun terkadang guru sudah menggunakan cara membentuk 

kelompok diskusi.  Kegiatan praktikum hanya dilakukan pada materi tertentu saja 

untuk membuktikan konsep kimia yang didapat.  Siswa kurang diajak untuk 

menggunakan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya untuk merumuskan 

sendiri apa yang harus dicapai dalam pembelajaran. Penyampaian ilmu yang 

bersifat satu arah ini menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam  menerima 

pembelajaran karena siswa hanya sebagai obyek dan dibatasi kebebasannya dalam 

proses belajar mengajar (Anisa dkk, 2012).  Menurut Anisa dkk (2012) kondisi 

siswa yang jenuh ini dapat menjadi penghambat dalam proses transfer materi 

antara guru dan siswa. Hal ini menyebabkan siswa kurang kreatif dalam 

memecahkan masalah, partisispasi rendah, kerja sama dalam kelompok tidak 

optimal, kegiatan belajar mengajar tidak efisien dan pada akhirnya hasil belajar 

menjadi rendah. 

 

Guru memiliki peranan yang penting dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai 

pemegang kemudi serta langsung ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. 
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Oleh karena itu guru dituntut untuk menguasai materi yang akan disampaikan 

kepada siswa, menentukan pendekatan proses belajar mengajar, memilih metode 

yang sesuai dengan konsep  yang diberikan, mengelola kelas dengan baik, 

memilih media yang mendukung proses belajar mengajar, serta membuat alat 

evaluasi yang sesuai dengan baik (Anisa dkk, 2012). 

 

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diupayakan suatu bentuk pembelajaran yang 

mampu mengaktifkan siswa agar penyajian materi kimia menjadi lebih menarik, 

sehingga dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan menghilangkan 

persepsi buruk siswa terhadap pelajaran kimia.  Pembelajaran yang dimaksud 

adalah pembelajaran yang tidak hanya mampu memahami materi saja tetapi juga 

mempunyai kemampuan yang dapat membuat siswa aktif terlibat dalam proses 

belajar mengajar sehingga diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah POE (prediction, 

observation, and explanation).  Menurut White dan Gunstone (dalam 

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. 

Tahapan pembelajaran POE terdiri atas tiga bagian, pertama predict, kemudian 

observe, dan yang terakhir adalah explain. 

 



4 
 

Beberapa peneliti telah menunjukkan keefektifan model pembelajaran POE untuk 

meningkatkan hasil belajar, yaitu penelitian Suyanto dkk (2012), yang dilakukan 

pada siswa SMP Negeri 1 Karangtengah Demak kelas VIII, menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa pada pokok bahasan 

tekanan.  Selain itu penelitian Indriana dkk (2015) di SMAN 22 Makasar  juga 

terbukti bahwa model pembelajaran POE dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran matematika. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Suyanto dkk (2012) dan Indriana dkk (2015) telah 

menunjukkan bahwa model pembelajaran POE dapat mambantu meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa.  Salah satu indikator keterampilan berpikir 

kreatif adalah kemampuan berpikir evaluatif.  Kemampuan berpikir evaluatif 

mempunyai ciri-ciri yaitu: menentukan kebenaran suatu pertanyaan atau 

kebenaran suatu penyelesaian masalah; mampu mengambil keputusan terhadap 

situasi terbuka; dan tidak hanya mencetuskan gagasan tetapi juga 

melaksanakannya (Munandar, 2008). 

 

Indikator pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas X semester 

genap diantaranya menjelaskan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit 

berdasarkan daya hantar listriknya dengan melakukan percobaan, menjelaskan 

gejala larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik, menjelaskan 

pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan senyawa ion dan 

senyawa kovalen yang dapat mengantarkan arus listrik dan membedakan 

perbedaan larutan elektrolit dari senyawa ion dan senyawa kovalen.  Materi pokok 
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untuk kompetensi dasar tersebut adalah larutan elektrolit dan nonelektrolit.  Pada 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit terdapat konsep yang memerlukan 

pengamatan melalui kegiatan eksperimen, sehingga dibutuhkan suatu model 

pembelajaran yang mampu mengarahkan dan mengajak siswa menemukan sendiri 

konsep pengetahuan dari pengamatan melalui kegiatan eksperimen. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran POE untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Evaluatif pada Materi Larutan 

Elektrolit dan Non-elelektrolit”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas model pembelajaran POE dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi larutan elektrolit 

dan non-elektrolit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran POE dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 

Siswa dapat mempelajari ilmu kimia lainnnya dengan mudah menggunakan 

model pembelajaran POE, karena siswa terlatih untuk berpikir evaluatif, 

sehingga siswa menjadi lebih aktif dan nilainya menjadi lebih baik. 

2. Bagi guru dan calon guru 

Model pembelajaran POE dapat menjadi salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa 

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta materi kimia lainnya 

yang memiliki karakteristik yang sama. 

3. Bagi Sekolah 

Menjadi referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

4. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan aspek lain dari 

model pembelajaran POE yang belum diteliti. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

  

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada : 

1. Menurut Wicaksono (2008) model pembelajaran dikatakan efektif  

meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan 

pemahaman setelah pembelajaran (gain yang signifikan). 

2. Model pembelajaran Predict, Observe, Explanation menyatakan bahwa POE 

merupakan model pembelajaran yang memiliki urutan proses mengkonstruksi 

pengetahuan dengan melakukan pendugaan terhadap suatu permasalahan 

(prediction), melakukan observasi maupun eksperimen untuk membuktikan 

dugaan (observation), dan menjelaskan hasil observasi atau eksperimen 

tersebut (explanation) (Indrawati dan Setiawan, 2009). 

3. Keterampilan berpikir kreatif yang akan diteliti adalah kemampuan berpikir 

evaluatif.  Indikator kemampuan yang diteliti meliputi menentukan kebenaran 

suatu pertanyaan atau kebenaran suatu penyelesaian masalah dan mempunyai 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Munandar, 2008). 

4. Materi kimia dalam penelitian ini adalah materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit meliputi daya hantar listrik, sifat, dan jenis larutan. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pembelajaran 

 

Menurut Sagala (2009) pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. 

Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh siswa.  

 

Pembelajaran adalah proses atau cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar (Poerwadarminta, 2002). Dalam proses belajar mengajar, guru 

sebagai pengajar dan peserta didik sebagai subyeknya dituntut adanya profil 

kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan, kemampuan, sikap dan tata nilai agar 

proses itu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.  

 

Pengertian pembelajaran menurut Djamarah (2006), pembelajaran merupakan 

suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang berpengaruh terhadap 

kualitas pembelajaran. Menurut Djamarah (2006) komponen-komponen 

pembelajaran tersebut meliputi : 

a. Tujuan, merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponen 
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pertama yang harus ditetapkan karena berfungsi sebagai indikator keberhasilan 

pengajaran. 

b.  Bahan pelajaran, merupakan substansi yang disampaikan dalam proses belajar 

mengajar. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan 

belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itu yang akan dikuasai oleh 

siswa. 

c. Kegiatan belajar mengajar, merupakan segala sesuatu yang diprogramkan dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. 

d. Metode, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi 

disesuaikan dengan materi pelajaran. 

e.  Alat, merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Fungsi dari alat tersebut antara lain meningkatkan kemampuan 

persepsi, pengertian, transfer, penguatan (reinforcement), dan ingatan.  

f.  Sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang digunakan sebagai tempat belajar 

siswa. 

g.  Evaluasi merupakan tindakan atau proses untuk menilai sesuatu. Evaluasi 

merupakan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya dan sedalam-

dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui 

sebab-akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan 

mengembangkan kemampuan belajar 
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B. Efektivitas Pembelajaran 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang 

berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat, selain itu kata efektif juga dapat 

diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas pembelajaran 

merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari 

suatu proses pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam mengefektifkan kegiatan pembelajaran adalah dengan menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa.  

 

Menurut Sudjana (1990) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan 

siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara 

maksimal. Keefektivan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik 

dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan 

cepat. Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada: 

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila 

sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 

dalam peningkatan hasil belajar. 

2. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelaja-

ran (gain yang signifikan) 

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi 

untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 

 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu 

metode pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 
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direncanakan. Dalam penelitian ini, efektivitas dikatakan tercapai apabila hasil 

belajar kimia siswa dengan model pembelajaran POE lebih baik daripada hasil 

belajar kimia pada pembelajaran konvensional. 

 

C. Model Pembelajaran POE 

 

POE adalah singkatan dari kata Predict-Observe-Explain. POE pertama kali 

diperkenalkan dan dikembangkan oleh White dan Gustone (Joyce, 2006) sebagai 

pembelajaran yang efisien untuk menimbulkan ide atau gagasan dan melakukan 

diskusi dari ide mereka dengan harapan para siswa mampu menguasai ketiga jenis 

keterampilan tersebut. 

 

Menurut White dan Gunstone (dalam 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. Tahapan pembelajaran POE terdiri 

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

adalah explain. 

Model pembelajaran POE menggali pemahaman konsep IPA siswa melalui tiga 

langkah utama, yaitu: 

1. Perdict (memprediksi) merupakan sustu proses membuat dugaan terhadap 

suatu peristiwa atau fenomena. Pada tahapan ini siswa memprediksikan 

jawaban dari suatu permasalahan yang dipaparkan oleh guru, kemudian 
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siswa menuliskan prediksi mereka beserta alasannya. Siswa menyusun 

dugaan awal berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki (Indrawati 

dan Setiawan, 2009). 

2. Observe (mengamati) merupakan suatu proses melakukan pengamatan 

mengenai apa yang terjadi. Pada tahap ini siswa siswa melakukan 

pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung, siswa mencatat 

apa yang mereka amati, mengaitkan prediksi mereka sebelumnya dengan 

hasil pengamatan yang telah didapat (Indrawati dan Setiawan, 2009). 

3. Explain (menjelaskan) merupakan proses memberikan penjelasan 

mengenai kesesuaian antara dugaan dengan hasil pengamatan yang telah 

mereka lakukan dari tahap observasi (Indrawati dan Setiawan, 2009). 

 

Menurut Joyce (2006) tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam penerapan 

POE ini adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 : Perdict (memprediksi)  

a. Meminta siswa menuliskan prediksi mereka tentang sesuatu yang akan 

terjadi secara bebas menurut masing-masing. 

b. Menanyakan pada siswa apa yang mereka pikirkan tentang apa yang 

mereka lihat dan alasan mereka menjawab seperti itu. 

Tahap 2 : Observe (mengamati)  

a. Melakukan demonstrasi 

b. Memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan pengamatan. 

c. Meminta siswa untuk menuliskan hasil dari pengamatan. 
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Tahap 3 : Explain (menjelaskan)  

a. Meminta siswa untuk mengubah atau menambahkan penjelasan mereka 

disertai hasil pengamatan. 

b. Meminta siswa mendiskusikan ide mereka bersama-sama. 

Secara singkat aktivitas guru dan siswa dalam model pembelajaran POE menurut 

Liew (2004) adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Sintak POE (Predict – Observe – Explain) 

Langkah 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Tahap 1 

Meramalkan 

(Predict) 

Memberikan 

apersepsi terkait 

materi yang akan 

dibahas. 

 

Memberikan hipotesis berdasarkan 

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 

mediator 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) 

Memfasilitasi 

jalannya diskusi 

apabila siswa 

mengalami kesulitan. 

Mendiskusikan fenomena yang 

telah diamati secara konseptual-

matematis, serta membandingkan 

hasil observasi dengan hipotesis 

sebelumnya bersama kelompok 

masing-masing. 

Mempresentasikan hasil observasi 

di kelas, serta kelompok lain 

memberikan tanggapan, sehingga 

diperoleh kesimpulan dari 

permasalahan yang sedang dibahas. 
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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. 

Menurut Suparno (2007) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model 

pembelajaran POE adalah sebagai berikut: 

1. Masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan terjadi 

konflik kognitif dan memicu rasa ingin tahu;  

2. Prediksi harus disertai alasan yang rasional. Predisi bukan sekedar 

menebak;  

3. Demonstrasi harus bisa diamati dengan jelas, dan dapat memberi 

jawaban atas masalah;  

4. Siswa dilibatkan dalam proses eksplanasi. 

 

 

Menurut Nurjanah (2011), model pembelajaran POE memiliki beberpaa kelebihan 

dan kelemahan sebagai berikut: 

Kelebihan model pembelajaran POE, yaitu: a. Meransang siswa untuk 

lebih kreatif khususnya dalam mengajukan prediksi; b. Dengan melakukan 

eksperimen dalam memprediksinya dapat mengurangi verbalisme; c. 

Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, karena siswa tidak hanya 

mendengarkan tetapi mengamati peristiwa yang terjadi melalui 

eksperimen; d. dengan mengamati secara langsung peserta didik akan 

memiliki kesempatan untuk membandingkan antara dugaan dengan hasil 

pengamatannya. Dengan demikian siswa akan lebih menyakini kebenaran 

materi pembelajaran. 
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Kelemahan model pembelajaran POE, yaitu a. Memerlukan persiapan 

yang lebih matang, terutama berkaitan penyajian persoalan kimia dan 

kegiatan eksperimen yang akan dilakukan untuk membuktikan prediksi 

yang diajukan siswa; b. Untuk melakukan pengamatan langsung 

memerlukan bahan-bahan, peralatan dan tempat yang memadai; c. Untuk 

kegiatan eksperimen memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang 

khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih professional; d. 

Memerlukan kemampuan dan motivasi guru yang bagus untuk 

keberhasilan dan proses pembelajaran siswa. 

 

D. Keterampilan Berpikir Kreatif 

 

Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila 

mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan . 

Terdapat bermacam-macam cara berpikir, antara lain: berpikir vertikal, lateral, 

kritis, analitis, kreatif dan strategis. Pada penelitian ini akan difokuskan pada 

berpikir kreatif khususnya yaitu keterampilan berpikir evaluatif. 

 

Munandar (1999) menjelaskan berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan 

banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya 

pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban. Pengertian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif seseorang makin tinggi, jika ia 

mampu menunjukkan banyak kemungkinan jawaban pada suatu masalah.  

Munandar (2008) memberikan uraian tentang aspek berpikir kreatif sebagai dasar 

untuk mengukur kreativitas siswa seperti terlihat pada Tabel 2 
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Tabel 2. Indikator kemampuan berpikir kreatif 

Pengertian  Perilaku  

Berpikir Lancar (Fluency) 

1) Mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah atau 

jawaban. 

2) Memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal. 

3) Selalu memikirkan lebih dari satu 

jawaban  

  

1. Mengajukan banyak pertanyaan. 

2. Menjawab dengan sejumlah jawaban 

jika ada. 

3. Mempunyai banyak gagasan mengenai 

suatu masalah. 

4. Lancar mengungkapkan gagasan-

gagasannya. 

5. Bekerja lebih cepat dan melakukan 

lebih banyak dari orang lain. 

6. Dapat dengan cepat melihat kesalahan 

dan kelemahan dari suatu objek atau 

situasi. 

Berpikir Luwes (Flexibility) 

1) Menghasilakn gagasan, jawaban, 

atau pertanyaan yang bervariasi. 

2) Dapat melihat suatu masalah dari 

sudut pandanng yang berbeda. 

3) Mencari banyak alternatif atau arah 

yang berbeda. 

4) Mampu mengubah cara pendekatan 

atau pemikiran. 

1. Memberikan bermacam-macam 

penafsiran dari suatu gambar, cerita 

atau masalah. 

2. Menerapkan suatu konsep atau atas 

dengan cara yang berbeda-beda.  

3. Jika diberikan suatu masalah biasanya 

memikirkan bermacam-macam cara 

untuk penyelesaiannya. 

 

Berpikir Orisinil (Originality) 

1) Mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik. 

2) Memikirkan cara-cara yang tak 

lazim untuk mengungkapkan diri. 

3) Mampu membut kombinasi-

kombinasi yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur. 

1. Memikirkaan masalah-masalah atau 

hal yang tidak terpikirkan orang lain. 

2. Mempertanyakan cara-cara yang lama 

dan berusaha memikirkan cara-cara 

yang baru 

3. Memilih cara berpikir lain dari pada 

yang lain. 

Berpikir Elaboratif (Elaboration) 

1) Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau 

produk. 

2) Menambah atau merinci detail-detail 

objek, gagsan atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik. 

  

1. Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap jawaban tau penyelesaian 

masalah dengan melakukan langkah-

langkah yang terperinci. 

2. Mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain.  

3. Menambah garis-garis, warna-warna, 

dan detail-detail (bagian-bagian) 

terhadap gambarnya sendiri atau 

gambar orang lain. 

Berpikir Evaluatif (Evaluation) 

1) Menentukan kebenaran suatu 

pertanyaan atau kebenaran suatu 

penyelesian masalah. 

2) Mampu mengambil keputusan 

terhadap situasi terbuka. 

3) Tidak hanya mencetuskan gagasan 

tetapi juga melaksanakannya. 

 

1. Memberikan pertimbangan atas sudut 

pandang sendiri. 

2. Mencetuskan pandangan sendiri 

mengeni suatu hal. 

3. Mempunyai alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Menentukan pendapat dan bertahan 

terhadapnya. 
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E. Kerangka Berpikir 

 

Materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit merupakan konsep yang 

memerlukan pengamatan siswa, dari pengamatan tersebut diharapkan siswa dapat 

mengamati gejala-gejala yang terjadi, dapat mengumpulkan data serta menarik 

kesimpulan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat melatih kemampuan 

berpikir siswa. Kemudian untuk tujuan tersebut, dalam penelitian ini model 

pembelajaran POE akan diajarkan dengan cara eksperimen.  

 

Kegiatan eksperimen merupakan penunjang model pembelajaran POE yang 

berfungsi untuk menemukan atau menjelaskan prinsip-prinsip yang sedang 

dipelajari. Pada kegiatan eksperimen, siswa mengadakan penelitian langsung di 

laboratorium supaya siswa bisa melakukan pengamatan secara langsung dan 

mempraktekkan sendiri. Kegiatan eksperimen merupakan kegiatan yang dapat 

mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Kegiatan 

eksperimen tidak sekedar mempraktekkan apakah suatu bereaksi atau tidak, tetapi 

kegiatan eksperimen juga dapat mengembangkan proses berpikir siswa dengan 

timbulnya berbagai pertanyaan selama kegiatan eksperimen.  

 

Model pembelajaran POE dengan metode eksperimen di dalam kelas siswa dibagi 

ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang. Sebelum 

melakukan observasi siswa dituntut untuk melakukan predikasi terhadap 

pertanyaan atau suatu masalah yang telah diajukan oleh guru. Pada tahapan 

selanjutnya setelah siswa memprediksi hasil dari masalah, siswa melakukan 

observasi dengan teman dalam satu kelompok melalui kegiatan eksperimen. Hasil 

yang diperoleh dari kegiatan eksperimen kemudian didiskusikan dengan teman 
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dalam kelompok masing-masing. dari diskusi ini dapat disimpulkan hasil 

pengamatan eksperimen. Tugas guru adalah memberikan bimbingan dan 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep yang harus ditemukan sesuai 

dengan materi yang diberikan. Selanjutnya masing-masing siswa mencocokkan 

hasil eksperimen dengan prediksi sebelumya, jika terdapat perbedaan siswa harus 

memberikan alasannya. Tahap terakhir dari pembelajaran POE adalah 

memberikan penjelasan (explain), dimana guru meminta siswa menjelaskan 

kesesuaian antara prediksi dan hasil observasi. Jika prediksi dan hasil obervasi 

sama, maka hal ini akan menjadi penguatan mereka. Jika prediksi dan hasil 

obervasi tidak sama, maka guru akan mengarahkan siswa untuk dapat mencari 

penjelasan tentang ketidaktepatan prediksinya. Pada tahap ini diharapkan dapat 

melatih kemampuan berpikir evaluatif siswa. Hal ini dapat dilihat dari perilaku 

anak menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal. 

 

F. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa-siswi kelas X semester genap SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2015/2016 yang menjadi subjek penelitian mempunyai ke-

mampuan awal yang sama. 

2. Perbedaan n-Gain kemampuan berpikir evaluatif siswa semata-mata terjadi 

karena perubahan perlakuan dalam proses belajar. 

3. Faktor-faktor lain diluar perilaku pada kedua kelas diabaikan. 
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G. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Model pembelajaran POE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

evaluatif siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada semester

Genap Tahun Ajaran 2015/2016 pada bulan Desember 2015 sampai Januari 2016.

B. Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMAN 1 Sukoharjo

Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 115 siswa dan tersebar dalam empat

kelas yang masing-masing kelas terdiri atas 27 hingga 29 siswa.  Selanjutnya dari

populasi tersebut diambil sebanyak dua kelas untuk dijadikan sampel penelitian.

Satu kelas sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan dan satu kelas

lagi sebagai kelas kontrol.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive

sampling karena di SMA Negeri 1 Sukoharjo jumlah kelas IPA hanya ada 4 kelas

dan akan digunakan oleh dua orang peneliti. Purposive sampling merupakan

teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu

yang dibuat oleh peneliti sendiri, berda-sarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang

sudah diketahui sebelumnya (Syaodih, 2009). Peneliti meminta bantuan pihak

sekolah, yaitu guru bidang studi kimia yang memahami karakteristik siswa di
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sekolah tersebut untuk menentukan kelas yang akan dijadikan sampel dalam

penelitian.  Berdasarkan hasil pertimbangan guru, sampel yang terpilih adalah

kelas X1 dan X2. Menurut pertimbangan guru kedua kelas tersebut memiliki

karakteristik yang hampir sama dan  rata-rata nilai hasil belajar pada materi

sebelumnya juga tidak jauh berbeda. Setelah tepilih kelas X1 dan X2 sebagai

sampel, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan kelas kontrol dan

kelas eksperimen. Terpilihlah kelas X1 sebagai kelas eksperimen yang akan diberi

perlakuan dan kelas X2 sebagai kelas kontrol.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat

kuantitatif.  Data primer yaitu data hasil tes sebelum pembelajaran diterapkan

(pretes) dan hasil tes setelah pembelajaran diterapkan (postes).

Adapun sumber data dibagi menjadi dua kelompok yaitu data hasil pretes dan

postes dari seluruh siswa kelas eksperimen dan seluruh siswa kelas kontrol.

D. Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Desain

penelitian yang digunakan adalah Non Equivalence Pretest-Postest Control

Group Design (Creswell, 1997). Di dalamnya terdapat langkah-langkah yang

menunjukkan suatu urutan kegiatan penelitian yaitu:

Tabel 3. Desain penelitian

Pretes Perlakuan Postes
Kelas kontrol O1 X1 O2

Kelas eksperimen O1 X2 O2
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O1 adalah pretes yang diberikan sebelum diberikan perlakuan, O2 adalah postes

yang diberikan setelah diberikan perlakuan.  X1 adalah pembelajaran

konvensional dan X2 adalah perlakuan berupa penerapan model pembelajaran

POE.

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat.  Sebagai

variabel bebas adalah model pembelajaran yang digunakan,  yaitu pembelajaran

dengan model POE dan pembelajaran konvensional.  Sebagai variabel terikat

adalah kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi pokok larutan elektrolit

dan non-elektrolit siswa kelas X1 SMAN 1 Sukoharjo Tahun 2015/2016.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes dan postes pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit yang terdiri dari 4 butir soal uraian untuk meng-

ukur kemampuan berpikir evaluatif siswa.

2. Lembar penilaian yang digunakan antara lain:

a. Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran POE, diadopsi dari

Sunyono (2014).

b. Angket respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran, diadopsi dari

Sunyono (2014).

c. Lembar pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung,

diadopsi dari Sunyono (2014).
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d. Lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

model pembelajaran POE, diadopsi dari Sunyono (2014).

G. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah :

1. Pra Penelitan

a. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian di SMA

Negeri 1 Sukoharjo.

b. Mengadakan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang data

siswa, karakteristik siswa, jadwal dan sarana-prasarana yang ada di sekolah

yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung pelaksa-naan penelitian.

c. Menentukan populasi dan sampel penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, peneliti membuat perangkat penelitian dan instrumen

penelitian. Perangkat penelitian terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), kisi-kisi soal pretes-dan

postes, serta rubrikasi pretes dan postes. Instrumen penelitian terdiri dari soal

pretes dan postes, lembar keterlaksanaan RPP, angket respon siswa, lembar

observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan lembar

aktivitas siswa selama pembelajaran. Selanjutnya melakukan uji validitas

terhadap soal pretes/postes kepada siswa kelas XI yang telah menerima

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.
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b. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian, langkah-langkah yang dilakukan yaitu: (1) melakukan

pretes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas kontrol;

(2) melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan di masing-

masing kelas, pembelajaran dengan model POE diterapkan di kelas

eksperimen serta pembelajaran konvensional diterapkan di kelas kontrol;  (3)

melakukan postes dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis, analisis data

kepraktisan, dan analisis data keefektivan. dan analisis data.

d. Tahap Akhir

Pada tahap ini, setelah peneliti menganalisis data, kemudian peneliti

membahas dan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah

dilakukan.
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan seperti ditunjukkan

Gambar 1. berikut ini:

Gambar 1. Prosedur Penelitian

1. Izin kepada kepala sekolah
2. Observasi Sekolah
3. Menentukan Populasi dan Sampel

penelitian

a. Tahap Persiapan
1. Membuat Instrumen Penelitian
2. Validasi dan Reabilitas Instrumen tes

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Kesimpulan

Kelas eksperimen Kelas kontrol

Pembelajaran
POE

Pembelajaran
konvensional

Pretes Pretes

Postes Postes

Analisis Data

Pembahasan

Penelitian
Pendahuluan

Pelaksanaan
Penelitian

Tahap Akhir
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H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrument yang

digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan

mengukur apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak

digunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2006).  Berdasarkan hasil

uji coba tersebut maka akan diketahui validitas dan reliabilitas instrument tes.

a. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2006).  Sebuah instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.  Uji validitas dilakukan

dengan menggunakan rumus product moment dengan angka kasar yang

dikemukakan oleh Pearson, dalam hal ini analisis dilakukan dengan menggunakan

software SPSS versi 17 for Windows.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu alat evaluasi di-

sebut reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang dapat dipercaya

dan konsisten.  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha

Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat
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reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003), dalam hal ini

analisis di- lakukan dengan menggunakan software SPSS versi 17 for Windows.

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford:

0,80 < r11 ≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang

0,20 < r11 ≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20; tidak reliabel

2. Analisis Data Kemampuan Berpikir Evaluatif

Tujuan analisis data adalah untuk memberikan makna atau arti yang digunakan

untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

a. Perhitungan Nilai Siswa

Nilai pretes dan postes pada penilaian memperoleh dan menyajikan data serta

menganalisis data dirumuskan sebagai berikut:

100 x
maksimalskorJumlah

diperolehyangjawabanskorJumlah
siswaNilai 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung gain yang

selanjutnya digunakan pengujian hipotesis.
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b.  Perhitungan n-Gain

Nilai n-Gain merupakan perbandingan antara selisih nilai pretest dan nilai posttest

dengan selisih nilai maksimum dan nilai pretest. Nilai n-Gain digunakan untuk

mengetahui efektivitas model pembelajaran POE dalam meningkatkan

kemampuan berpikir evaluatif pada materi pokok larutan elektrolit dan non-

elektrolit. Rumus n-Gain (g) menurut Hake (dalam Sudjana, 2005) dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Rumus nilai n-Gain =
(nilai Postes-nilai Pretes)

(nilai maksimum-nilai Pretes)

Kriteria n-Gain adalah sebagai berikut:

1)  Pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi”, jika gain > 0,7;

2)  Pembelajaran dengan skor n-Gain “sedang”, jika gain terletak antara

0,3 < gain ≤ 0,7;

3)  Pembelajaran dengan skor n-Gain “rendah”, jika gain ≤ 0,3 (Hake

dalam Sunyono, 2014).

Efektivitas model pembelajaran POE tidak hanya dilihat dari nilai rata-rata n-

Gain saja, tetapi juga didukung dengan data kepraktisan model pembelajaran POE

dan data keefektivan model pembelajaran POE yang diperoleh melalui lembar

penilaian yang berupa lembar keterlaksanaan model pembelajaran POE, angket

respon siswa, lembar kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan

lembar aktivitas siswa.
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Analisis data kepraktisan model pembelajaran POE ditentukan dari keterlaksana-

an model pembelajaran POE dan respon siswa terhadap pelaksanaan

pembelajaran.

a. Analisis data keterlaksanaan model pembelajaran POE

Keterlaksanaan model pembelajaran POE diukur melalui penilaian terhadap

keterlaksanaan RPP yang memuat unsur-unsur model pembelajaran yang meliputi

sintak pembelajaran, sistem sosial, dan prinsip reaksi.  Analisis terhadap

keterlaksanaan RPP model pembelajaran POE dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus:

% Ji = (∑Ji / N) x 100% .................................... (9)

Keterangan : %Ji =  Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek
pengamatan pada pertemuan ke-i

∑Ji =   Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh
pengamat pada pertemuan ke-i

N    =   Skor maksimal (skor ideal)

2. Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan

dari dua orang pengamat.

3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran (RPP) sebagaimana pada tabel berikut.
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Tabel 4.  Kriteria tingkat keterlaksanaan (Ratumanan dalam Sunyono, 2012)

Persentase Kriteria
80,1% - 100,0%
60,1% - 80,0%
40,1% - 60,0%
20,1% - 40,0%

0,0% - 20,0%

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

b. Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan model

POE, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Menghitung jumlah siswa yang memberikan respon positif dan negatif

terhadap pelaksanaan pembelajaran.

2. Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan

negatif.

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase sebagaimana

Tabel 4.

Ukuran keefektivan model pembelajaran dalam penelitian ini ditentukan dari

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa selama

pembelajaran berlangsung.

a. Analisis data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan

lembar observasi oleh dua orang observer.  Analisis deskriptif terhadap aktivitas

siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan rumus:

% Pa = x100% ................................................ (10)
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Keterangan: Pa = Persentase aktivitas siswa dalam belajar di kelas.
Fa = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.
Fb = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang diamati.

2. Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa yang relevan dan yang tidak

relevan untuk setiap pertemuan dan menghitung rata-ratanya, kemudian

menafsir- kan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase

sebagaimana Tabel 4.

3. Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran berdasarkan

persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

b. Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran POE, dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian dihitung persentase kemampuan guru dengan rumus:

% Ji = (∑Ji / N) x 100% ....................................... (11)

Keterangan : %Ji =  Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan
pada pertemuan ke-i

∑Ji =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh
pengamat pada pertemuan ke-i

N =   Skor maksimal (skor ideal)

2. Menghitung rata-rata persentase kemampuan guru untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang pengamat.

3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru

sebagaimana Tabel 4.
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3. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata.

Sebelum dilakukan uji perbedaan dua rata-rata, ada beberapa uji prasyarat, yaitu

uji normalitas dan uji homogenitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya

apakah memakai statistik parametrik atau non parametrik. Hipotesis untuk uji

normalitas :

Ho = data penelitian berdistribusi normal

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut := ∑ ( )
Keterangan : = uji Chi- kuadrat

fo = frekuensi observasi
fe = frekuensi harapan

Data akan berdistribusi normal jika χ2 hitung ≤ χ 2 tabel dengan taraf signifikan 5%

dan derajat kebebasan dk = k – 3 (Sudjana, 2005).

b. Uji homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan memiliki

nilai rata-rata dan varians identik.
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Untuk uji homogenitas dua varians ini rumusan hipotesisnya adalah:

H0 : σ1
2 = σ2

2 Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang

homogen.

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang tidak

homogen.

Sedangkan untuk uji homogenitas kedua varians kelas sampel, digunakan uji

kesamaan dua varians, dengan rumusan statistik :

= dengan = ∑( ̅)
Keterangan:
S = simpangan baku
x = n-Gain siswa̅ = rata-rata n-Gain
n = jumlah siswa

Adapun kriteria uji adalah terima jika < pada taraf nyata 5%

(Sudjana, 2005).

c. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal

siswa dalam kemampuan berpikir evaluatif siswa di kelas eksperimen tidak

berbeda secara signifikan dengan kemampuan awal siswa dalam kemampuan

berpikir evaluatif siswa di kelas kontrol.  Uji kesamaan dua rata-rata yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji-t (Sudjana, 2005).

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : Rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir evaluatif siswa di kelas
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eksperimen sama dengan rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir evaluatif

siswa di  kelas kontrol pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

H0 : µ1x = µ2x

H1 : Rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir evaluatif siswa di kelas

eksperimen tidak sama dengan rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir

evaluatif siswa di kelas kontrol pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit.

H1 : µ1x ≠ µ2x

Keterangan:
µ1 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit di

kelas eksperimen.
µ2 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit di

kelas kontrol.
x = kemampuan berpikir evaluatif siswa.

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, maka pengujian

menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan uji-t (Sudjana, 2005):

= −1 + 1 dan
= ( − 1) + ( − 1)+ − 2

......................(5)

Keterangan:
thitung = koefisien t

1X = rata-rata nilai pretes kelas eksperimen

2X = rata-rata nilai postes kelas kontrol
s2 = varians
n1 = jumlah siswa kelas eksperimen
n2 = jumlah siswa kelas kontrol

2
1s = varians kelas eksperimen
2
2s = varians kelas kontrol

Kriteria pengujian :  terima H0 jika dengan derajat
kebebasan d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t
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lainnya.  Dengan menentukan taraf signifikan α = 5%
peluang (1 – ½α).

d. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan seberapa efektif

perlakuan terhadap sampel dengan melihat n-Gain ternormalisasi kemampuan

berpikir evaluatif yang lebih tinggi antara pembelajaran dengan model POE

dengan pembelajaran konvensional dari siswa SMAN 1 Sukoharjo.

Rumusan hipotesis

H0 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi pokok

larutan elektrolit dan non elektrolit yang diterapkan model pembelajaran

POE tidak sama dengan rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif

dengan pembelajaran konvensional.

H0 : µ1x ≠ µ2x

H1 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi pokok

arutan larutan elektrolit dan non elektrolit yang diterapkan model

pembelajaran POE sama dengan rata-rata n-Gain kemampuan berpikir

evaluatif siswa dengan pembelajaran konvensional.

H1 : µ1x = µ2x

Keterangan:

µ1 :  Rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi larutan
elektrolit dan non elektrolit yang diterapkan model pembelajaran POE

µ2 :  Rata-rata n-Gain kemampuan berpikir evaluatif siswa pada materi larutan
elektrolit dan non elektrolit yang diterapkan  pembelajaran konvensional
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Uji statistik ini sangatlah bergantung pada homogenitas kedua varians data, jika

kedua varians kelas sampel terdistribusi normal dan homogen (σ1
2 = σ2

2), maka uji

yang dilakukan menggunakan rumus yang mengacu pada Sudjana (2005) sebagai

berikut :

dan dan

Keterangan:
t hitung =  Koefisien t

1x =  Mean n-Gain kelas eksperimen

2x =  Mean n-Gain kelas kontrol
2
1s =  Varians kelas eksperimen
2
2s =  Varians kelas kontrol
2s =  Varians kedua kelas

1n = Jumlah sampel kelas eksperimen

2n =  Jumlah sampel kelas kontrol

Kriteria pengujian terima Ho jika t > t1 -  dan tolak Ho jika mempunyai harga-

harga lain. Langkah selanjutnya, yaitu mencari harga t tabel pada tabel distribusi t

dengan level signifikan 0,05 dan 2-nndk 21  untuk 2
2

2
1   , kemudian

membandingkan harga t hitung dengan t tabel dan menarik kesimpulan.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap penelitian efektivitas

model pembelajaran POE dalam meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif

siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dilaksanakan di SMA

Negeri 1 Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran POE efektif

dalam meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif siswa kelas X pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata n-Gain

siswa kelas eksperimen yang lebih besar dibandingkan rata-rata n-Gain siswa

kelas kontrol. Selain itu juga didukung dengan hasil analisis data kepraktisan dan

keefektivan model pembelajaran POE, dimana keduanya menunjukkan hasil yang

positif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menerapkan

model pembelajaran POE perlu memperhatikan kemampuannya dalam

mengelola waktu pembelajaran dan suasana, serta sebaiknya tahapan-tahapan
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model pembelajaran POE dijelaskan terlebih dahulu sebelum memulai

pembelajaran di kelas agar proses pembelajaran yang dilaksanakan maksimal.

2. Perlu diperhatikan bagi peneliti lain untuk lebih melatih kemampuan berpikir

evaluatif lagi supaya menghasilkan nilai n-Gain yang signifikan antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol sehingga terletak dalam rentang atau kategori

yang berbeda. Jika n-Gain kelas eksperimen lebih besar daripada n-Gain kelas

kontrol maka suatu model pembelajaran dapat dikatakan lebih efektif.

3. Model pembelajaran POE sangat dianjurkan sebagai alternatif model

pembelajaran bagi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir evaluatif

siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit atau materi lain dengan

karakteristik sejenis.
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