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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN POE DALAM 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR  

LANCAR SISWA PADA MATERI 

LARUTAN PENYANGGA 

 

 

Oleh 

 

Nindya Indah Pertiwi  
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran 

POE dalam meningkatan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi larutan 

penyangga. POE  terdiri dari 3 langkah yaitu predict, observe dan explain. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 15 Bandar 

Lampung yang berjumlah 110 siswa dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas XI IPA 3 sebagai kelas 

kontrol. Metode penelitian yang digunakan kuasi eksperimen dengan Nonequi-

valent (pretest-posttest) control group design, yakni satu kelompok subjek diberi 

perlakuan tertentu (eksperimen), sementara satu kelompok lain dijadikan sebagai 

kelompok kontrol.  Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model 

pembelajaran POE sedangkan pada kelas kontrol  menggunakan model pembela-

jaran konvensional. Efektivitas model pembelajaran POE diukur berdasarkan 

perbedaan n-Gain antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.  Teknik analisis data 

hasil belajar dalam penelitian ini adalah menggunakan nilai n-gain dan pengujian 

hipotesis menggunakan independent sample t test.  Rata-rata nilai n-Gain pada 
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kelas eksperimen sebesar 0,62 dan kelas kontrol sebesar 0,29.  Kategori rata-rata 

nilai n-Gain pada kelas eksperimen dan kontrol adalah sedang dan rendah.    

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

POE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi 

larutan penyangga. 

Kata kunci: keterampilan berpikir lancar, larutan penyanga , POE  
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui peng-

umpulan data dengan eksperimen, pengamatan  dan deduksi untuk menghasilkan 

suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya (Widiyatmoko dan 

Pamelasari, 2012).  IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupa-

kan suatu proses penemuan (Listyawati, 2012).  Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (BNSP, 2006). 

 

Ilmu kimia adalah salah satu rumpun dari IPA.  Menurut Concise Dictionary of 

Science & Computers (dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007) 

adalah sebagai cabang dari ilmu pengetahuan alam,yang berkenaan dengan kajian-

kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan materi dan fenomena-

fenomena lain yang menyertai perubahan materi.  Menurut Depdiknas (dalam 

Sawitri, 2015) ilmu kimia memegang peranan penting dalam kehidupan masya-

rakat karena manusia setiap hari tidak lepas dari zat-zat kimia.  Pembelajaran 

kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses, produk dan 
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sikap, namun kenyataannya pembelajaran kimia yang berlangsung hanya 

memperhatikan kimia sebagai produk tanpa mempelajari kimia sebagai proses dan 

sikap. Oleh karena itu perlu pembelajaran khusus yang dapat menyajikan kimia 

sebagai produk proses dan sikap sehingga siswa akan lebih mudah dalam 

mempelajari materi kimia. 

 

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan guru mata pelajaran 

kimia kelas XI SMA Negeri 15 Bandar Lampung diperoleh bahwa pembelajaran 

kimia belum menggunakan suatu model yang khusus. Pada kegiatan pembela-

jaran guru menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu ceramah, 

diskusi, tanya jawab dan latihan soal. Pembelajaran di dalam kelas didominasi 

dengan ceramah oleh guru sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah dalam 

pembelajaran. Aktivitas siswa dalam pembelajaran hanya mencatat hal-hal 

penting dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru.  Menurut Istiani 

(2013) pembelajaran dengan model konvensional dengan metode ceramah 

membuat siswa cenderung pasif dan tidak dapat mengemukakan pendapatnya.  

Suatu model pembelajaran yang khusus dalam kegiatan pembelajaran kimia di SMA 

Negeri 15 Bandar Lampung belum pernah diterapkan.  Oleh karena itu, diperlukan 

model pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi lebih aktif  serta dapat 

mengemukakan pendapat dan gagasan. 

 

Salah satu model yang dapat digunakan adalah Predict-Observe-Explain (POE).  

Keberhasilan pembelajaran model POE dibuktikan dengan hasil penelitian 

terdahulu yaitu:  (1)  Penelitian yang dilakukan Indriana (2015) dari hasil 

penelitian diperoleh bahwa dengan model pembelajaran POE pada mata 
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pelajaran matematika efektif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa, (2)  Penelitian yang dilakukan Santhiy (2015) dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa model pembelajaran POE dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa secara signifikan, (3)  Penelitian yang dilakukan Farikha 

(2015) berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model pembelajaran POE 

secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada 

materi hidrolisis garam.  

 

POE merupakan suatu model pembelajaran dimana guru menggali pemahaman 

siswa dengan cara meminta mereka untuk melaksanakan tiga tugas utama, yaitu 

predict , observe dan explain (Indrawati dan Wawan, 2009).  Model pembelajaran 

POE merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif.  Berpikir kreatif adalah memberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan 

pada keragaman jumlah dan kesesuaian (Munandar, 2012).  Keterampilan berpikir 

kreatif  menurut Munandar (2012) bahwa kreativitas berhubungan dengan faktor-

faktor kognitif dan afektif.  Faktor-faktor  tersebut diperlihatkan dalam ciri-ciri 

aptitude dari kreativitas. Adapun ciri-ciri aptitude yang berhubungan dengan 

kognitif meliputi: kelancaran, kelenturan (fleksibilitas), orisinilatis dan elaborasi 

(perincian).  Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti salah satu kemampuan 

berpikir kreatif yaitu kemampuan berpikir lancar siswa. Siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir lancar berperilaku menghasilkan banyak gagasan/jawaban 

yang relevan. 
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Larutan penyangga merupakan salah satu materi kimia kelas XI IPA semester 

genap.  Pembelajaran materi larutan penyangga melatihkan kemampuan siswa 

dalam melakukan, menyimpulkan dan  menyajikan data hasil percobaan untuk 

menentukan sifat larutan penyangga.  Siswa dituntut untuk dapat memahami 

materi sifat larutan penyangga, komponen/spesi penyusun larutan penyangga, 

menghitung pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “ Efektivitas Model Pembelajaran POE dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Lancar Siswa pada Materi Larutan Penyangga ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas model pembelajaran POE 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi larutan 

penyangga?  

 

C.  Tujuan Penelitian 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran 

POE dalam meningkatan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi larutan 

penyangga. 

D.  Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1.  Siswa 
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Penerapan model pembelajaran POE diharapkan dapat memberikan pengalaman 

belajar siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar khususnya pada 

materi larutan penyangga 

 

2.  Guru 

Model pembelajaran POE menjadi salah satu alternatif model pembelajaran untuk 

materi larutan penyangga dan materi dengan karakteristik sama sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif khususnya, kemampuan berpikir lancar 

siswa. 

 

3.Sekolah 

Penerapan model pembelajaran POE dalam proses pembelajaran merupakan 

alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

 

E.   Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila 

secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan 

antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang 

signifikan). 

2.  Model pembelajaran POE melalui 3 (tiga) langkah utama, yaitu  a) predict,  

b) observe dan c) explain (Indrawati dan Wawan, 2009). 

3.  Kemampuan berpikir lancar adalah kemampuan siswa yang berperilaku 

menghasilkan banyak gagasan/jawaban yang relevan(Munandar, 2012). 
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4.  Materi larutan penyangga yang dibahas dalam penelitian ini adalah: a) sifat 

larutan penyangga dan spesi penyusun larutan penyangga, b) nilai pH larutan 

penyangga dan c) peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Efektivitas Pembelajaran 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Nuraeni 2010) definisi efektivi-

tas adalah sesuatu y ang memiliki pengaruh atau ak ibat yang ditimbulkan, manjur, 

membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, 

dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai  tidaknya tujuan instruksional 

khusus yang telah dicanangkan.  Efektivitas model pembelajar an merupakan suatu 

ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pem-

belajaran.  Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Kriteria efektivitas 

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 pembelajaran 

(gain yang signifikan). 

3.  Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk 
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belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta  siswa 

belajar dalam keadaan yang menyenangkan.  

 

B. Model Predict-Observe-Explain (POE) 

 

POE adalah singkatan dari Predict-Observe-Explain.  POE ini sering juga disebut 

suatu model pembelajaran dimana guru menggali pemahaman siswa dengan cara 

meminta mereka untuk melaksanakan tiga tugas utama, yaitu prediksi, observasi 

dan memberikan penjelasan (eksplanasi) (Indrawati dan Wawan, 2009).  Ketiga 

tugas siswa dalam model POE yaitu: Predict:  Pada tahap ini, guru meminta siswa 

untuk mengamati apa yang didemonstrasikan oleh guru.  Mintalah mereka 

mengamati fenomena yang disajikan oleh guru, kemudian mereka memprediksi 

hasilnya dan mempertimbangkan hasil prediksinya.  Observe : Pada tahap ini, 

siswa melaksanakan kegiatan dan melaksanakan proses serta demonstrasi dan 

mencatat apa yang terjadi selama demonstrasi berlangsung.  Explain:  Pada tahap 

ini, guru meminta siswa untuk mengajukan kesimpulan mengenai mengapa terjadi 

seperti yang mereka lakukan dan menjelaskan perbedaan antara prediksi yang 

dibuat dengan hasil observasinya (Indrawati dan Wawan, 2009). 

 

Menurut Kala, dkk (2012) sebelum memulai pembelajaran menggunakan POE, 

siswa diberikan informasi terkait rangkaian pembelajaran POE.  Siswa akan 

melakukan suatu percobaan dan sebelumnya akan diminta untuk memprediksi 

beserta alasan atas prediksinya untuk percobaan tersebut.  Selanjutnya siswa 

melakukan observasi/percobaan siswa akan mengetahui apabila terdapat 

ketidaksesuaian antara prediksi yang dilakukan dengan hasil observasi yang 
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didapatkan.  Prosedur POE dibuat berdasarkan model klasik dari suatu penelitian 

dimana siswa menyatakan suatu hipotesis dan memberikan alasan mengapa 

hipotesis itu dimunculkan lalu mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis 

tersebut dan hasil yang tersebut didiskusikan (Famakinwa dan Bello, 2015).  

Model POE disarankan digunakan dalam pembela-jaran yang mengkonstruksi 

materi pembelajaran, model ini dapat membuat siswa lebih berperan aktif di kelas 

dan membantu siswa memahami konsep kimia yang bersifat abstrak.  Pembelajar-

an menggunakan POE merupakan salah satu cara membuat pembelajaran sains 

lebih menarik dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam materi 

pembelajaran (Karaustafaoglu dan Mamlok-Naaman, 2015). 

 

POE adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menuliskan 

prediksinya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran lalu setelah kegiatan 

prediksi tersebut dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan membuktikan apakah 

benar atau tidak prediksi yang sudah dilakukan di awal pembelajaran tersebut.  

Tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini terdapat 3 tahap yaitu predict , observe 

dan explain (Tlala,2011). 

Predict 

Guru meminta siswa untuk memberikan prediksi dan juga alasan atas prediksi 

yang dilakukannya. Siswa menuliskan prediksi mereka pada lembar kerja yang 

sudah disediakan oleh guru. Siswa dapat melakukan prediksi secara individual 

atau berkelompok(Tlala,2011). 

Observe 

Guru meminta siswa untuk melakukan demonstrasi secara berkelompok. Setelah 

dilakukan observasi dan mendapatkan hasil observasinya siswa diminta untuk 
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menuliskan hasil observasi tersebut dalam lembar kerja secara individu atau 

berkelompok. Hasil observasi ini akan digunakan sebagai alasan benar atau 

tidaknya prediksi yang sudah dituliskan (Tlala,2011). 

Explain 

Setelah melakukan kegiatan observasi, guru meminta siswa untuk mengemukakan 

alasan dan menuliskannya di dalam lembar kerja .  Alasan ini akan membuktikan 

bagaimana prediksi yang sudah dibuat di awal pembelajaran , apakah prediksi 

yang telah dikemukakan tepat atau tidak dengan hasil observasi (Tlala,2011). 

 

POE adalah salah satu model pembelajaran yang mudah diingat karena nama 

model pembelajaran ini sudah menjelaskan tahapannya yaitu: 1) fase predict; 2) 

fase observe dan 3) Fase explain.  Fase pertama adalah fase predict, setelah guru 

memberikan siswa sebuah fenomena, siswa memprediksi apa yang akan terjadi 

selanjutnya dan mengapa hal itu bisa terjadi.  Lalu siswa menuliskan hasil predik-

sinya dalam lembar kerja untuk membuktikan prediksi yang telah dibuat benar 

atau salah.  Tahap ini menggunakan kemampuan siswa untuk menaksir/mem-

prediksi tentang sesuatu  Fase kedua yaitu fase observe setelah melakukan 

prediksi selanjutnya siswa melakukan kegiatan observasi.  Kegiatan observasi 

dapat berupa kegiatan percobaan untuk mendapatkan hasil observasinya.  

Selanjutnya siswa mencatat informasi penting dalam observasi dalam lembar 

kerjanya.  Hal ini akan digunakan untuk membandingkan hasil observasi yang 

dilakukan dengan prediksi yang telah dilakukan di awal pembelajaran.  Fase 

ketiga yaitu fase explain, pada fase ini setelah dilakukan observasi siswa dan telah 

mengetahui benar atau tidaknya prediksi yang telah mereka lakukan, siswa 

mengemukakan alasan atas hasil observasinya. Sehingga dalam fase ini dapat 
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diketahui ketepatan prediksi siswa.  Siswa yang kurang tepat dalam memprediksi 

harus diperbaiki letak kesalahan dalam prediksinya (Dalziel, 2010). 

 
 

C. Kemampuan berpikir kreatif 

 

Salah satu kemampuan utama yang memegang peranan penting dalam kehidupan 

dan perkembangan manusia adalah kreativitas.  Kemampuan ini banyak dilandasi 

oleh ke-mampuan intelektual seperti inteligensi, bakat dan kecakapan hasil 

belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor.  Kreati-

vitas merupakan kemam-puan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan 

menciptakan sesuatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi 

dirinya dan bagi masyarakat (Sukmadinata, 2011).   

 

Pada sebuah proses pembelajaran, siswa seharusnya didorong untuk mengem-

bangkan kemampuan berpikir.  Oleh karena itu program pendidikan yang dikem-

bangkan perlu menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif yang harus dimiliki siswa.  Berpikir kreatif 

dapat ditumbuh kembangkan melalui perancangan suatu pembelajaran yang 

menekankan pada pengeksplorasian kemampuan siswa karena pada dasarnya, 

masing-masing siswa mempunyai potensi kreatif yang berbeda sehingga dalam 

memecahkan masalah siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan 

caranya sendiri (Prasetiyo,2014). 

 

Menurut Lindren dalam Prasetiyo (2014) berpikir kreatif yaitu memberikan 

macam-macam kemungkinan jawaban atau pemecahan masalah berdasarkan 
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informasi yang diberikan dan mencetuskan banyak gagasan terhadap suatu 

persoalan. Pengertian ini memfokuskan pada banyak cara dalam suatu pemecahan 

masalah dan memunculkan ide-ide baru tentang suatu persoalan.  Setiap siswa 

mempunyai bakat kreatif yang berbeda sehingga kemungkinan penyelesaian atau 

jawaban dari suatu masalah juga akan beragam.  Proses individu untuk memun-

culkan ide baru merupakan pengga-bungan ide-ide sebelumnya yang belum 

diwujudkan atau masih dalam pemikiran. Pengertian berpikir kreatif ini ditandai 

adanya ide baru yang dimunculkan sebagai hasil dari proses berpikir tersebut 

(Prasetiyo,2014). 

 

Menurut Sarwono (2011) orang yang disebut pribadi kreatif jika memiliki ciri 

khusus, yaitu bakat kreatif.  Bakat kreatif, merupakan ciri yang menentukan mutu 

dari produk kreatif yang diciptakannya, adalah kepekaan terhadap masalah, kelan-

caran, keluwesan dalam berpikir, elaborasi, dan orisinalitas (Sarwono, 2011).  

Semakin tinggi kepekaan terhadap masalah, semakin besar peluangnya untuk 

dapat menemukan cara dalam mengatasi masalah tersebut.  Kelancaran berpikir 

adalah kecepatan seseorang dalam menghasilkan banyak gagasan sedangkan 

keluwesan berpikir adalah keanekaragaman gagasan.  Seseorang menghasilkan 

banyak gagasan, namun gagasannya kurang beragam.  Elaborasi adalah kemam-

puan untuk menyempurnakan suatu gagasan dengan menambahkan detail-detail 

yang akan membuatnya semakin bermutu.  Orisinalitas adalah keunikan dari gaga-

san, sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang lain.  Setiap orang memiliki bakat 

kreatif dalam derajat yang berbeda dan dengan profil yang berbeda (Sarwono, 

2011). 
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Pada perspektif psikologis dari Guilford, bahwa berpikir kreatif mengandaikan 

empat unsur sekaligus di dalamnya, yaitu unsur kelancaran, fleksibilitas (kelen-

turan), orisinalitas dan elaborasi.  Kelancaran berpikir kreatif bersifat mendorong 

seseorang untuk memikirkan banyak kemungkinan (alternatif) jawaban (solusi) 

terhadap suatu persoalan (problems).  Fleksibilitas berpikir kreatif merujuk pada 

mengemukakan keanekaragaman gagasan.  Orisinalitas atau keaslian berpikir 

kreatif merujuk pada upaya penemuan ide-ide yang tidak biasa (tidak lazim).  

Sementara itu, elaborasi merujuk pada upaya mengembangkan dan melengkapi 

(menyempurnakan) ide sesuai dengan masukan-masukan sehingga dapat 

diterapkan (Setiawan, 2012). 

 

Menurut Munandar (2012) model tiga dimensi dari Guilford tentang struktur 

intelek mencakup dimensi operasi (proses) dengan lima kategori mental, dimensi 

content dengan empat kategori, dan dimensi produk dengan enam kategori.  Hal 

yang terutama berkaitan dengan kreativitas ialah berpikir divergen sebagai operasi 

mental yang menuntut penggunaan kemampuan berpikir kreatif, meliputi kelan-

caran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi (perincian).  Berpikir divergen (juga 

disebut berpikir kreatif) ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban 

berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah 

dan kesesuaian. 

 

Kreativitas merupakan kemampuan untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang 

luar biasa, yang tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak 

berhubungan dan mencetuskan solusi-solusi baru atau gagasan-gagasan baru, yang 

menunjukkan kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir (Munandar, 
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2012)  Kemampuan kognitif  kreatif  ialah : berpikir lancar, berpikir lentur 

(fleksibel), berpikir orisinal, dan berpikir elaboratif atau merinci.  Menurut 

Munandar (2012) perilaku siswa yang termasuk dalam kemampuan kognitif  

kreatif dapat dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Perilaku siswa dalam kemampuan kognitif  kreatif 

          Perilaku Arti 

1.  Berpikir Lancar  a.Menghasilkan banyak gagasan/ jawaban yang  

relevan 

b. Arus pemikiran lancar 

 

 

 

 

 

 

b.Arus pemikiran lancar. 

2.  Berpikir Luwes (fleksibel) a.Menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam 

b.Mampu mengubah cara atau pendekatan  

c. Arah pemikiran yang berbeda-beda 

 

 

c.Arah pemikiran yang berbeda. 

3.  Berpikir Orisinil  Memberikan jawaban yang tidak lazim,yang lain 

dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan 

orang. 4.  Berpikir Terperinci 

 

a.Mengembangkan, menambah, memperkaya 

suatu gagasan; 

b.Memperinci detail-detail; 

c.Memperluas suatu gagasan 

 
 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Model pembelajaran POE adalah salah satu model pembelajaran yang akan 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran POE merupakan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk 

mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir siswa dalam 

merespon materi pembelajaran.  Langkah-langkah model pembelajaran POE 

dalam pembelajaran meliputi predict, observe, dan explain . 

 

Penelitian ini akan meneliti bagaimana model pembelajaran POE efektif untuk 
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meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi larutan penyangga 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu model pembelajaran POE dan model 

pembelajaran konvensional, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan berpikir 

lancar siswa pada materi larutan penyangga kelas XI IPA SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.   

 

Semua data diambil dari dua kelas yang berbeda.  Sebelum diterapkan perlakuan 

kedua kelompok sampel diberikan pretes.  Kemudian pada kelas eksperimen 

diterapkan perlakuan menggunakan model pembelajaran POE dan pada kelas 

kontrol diterapkan  model pembelajaran konvensional, selanjutnya, kedua kelom-

pok sampel diberikan postes.  Tujuan pemberian pretes adalah untuk mengetahui 

penguasaan materi pembelajaran yang akan diberikan atau untuk melihat kemam-

puan awal siswa terhadap materi pembelajaran.  Model pembelajaran POE mela-

lui 3 (tiga) langkah utama, yaitu: predict, observe dan explain   Pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran POE dengan langkah diatas, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa terutama pada 

indikator kemampuan berpikir lancar pada materi larutan penyangga. 

 

E.  Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama.  

2. Perbedaan kemampuan berpikir lancar siswa pada materi larutan penyangga 

terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran.  

3. Faktor-faktor lain di luar perlakuan yang mempengaruhi peningkatan kemam-

puan berpikir lancar siswa pada kedua kelas diabaikan. 
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F.  Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran POE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa 

pada materi larutan penyangga. 



 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 

A.  Subyek Penelitian 

 

 

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum mengum-

pulkan data adalah menentukan subyek.  Pada penelitian ini, subyek penelitian 

yang digunakan, yaitu siswa kelas XI IPA SMA Negeri 15 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2015/2016.  Terdapat 4 kelas XI IPA yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, XI 

IPA 3, XI IPA 4 yang masing-masing kelas berturut-turut terdiri dari 27 siswa, 28 

siswa , 28 siswa dan 27 siswa. 

 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan peneliti yaitu teknik purposif 

sampling.  Pertimbangan dalam menggunakan teknik ini yaitu pada setiap kelas 

XI IPA terbagi secara heterogen.  Berdasarkan pertimbangan oleh guru mitra, 

Kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 4 mempunyai karakteristik siswa yang relatif 

sama, sedangkan kelas XI IPA 2 mempunyai karakteristik yang relatif sama 

dengan kelas XI IPA 3.   Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan kelas XI 

IPA 2 dan XI IPA 3 sebagai sampel dalam penelitian.  Selanjutnya, pada penent-

uan kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan cara undian dan diperoleh 

kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol dan XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen. 

 

B.  Metode dan Desain Penelitian 

 

Metode penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan Nonequivalent  
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(pretest-posttest) control group design (Cresswell, 2007).  Pada desain  

Nonequivalent (pretest-posttest)control group design ini melihat perbedaan pretes 

maupun postes di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Penelitian ini dilakukan 

dengan memberi suatu perlakuan pada subyek penelitian dari dua kelas yang 

dipilih kemudian diobservasi (Cresswell, 2007).  

 

Tabel 2. Desain penelitian 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Kelas eksperimen O1 X O2 

Kelas kontrol O1 C O2 

 

 

Sebelum diterapkan perlakuan kedua kelompok sampel diberikan pretes (O1). 

Kemudian pada kelas eksperimen diterapkan perlakuan pembelajaran mengguna-

kan model POE (X) dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. 

Selanjutnya, kedua kelompok sampel diberikan postes (O2). 

 
 

C.  Variabel Penelitian 
 

 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat.  Variabel 

bebas adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran 

POE dan model pembelajaran konvensional.  Sebagai variabel terikat adalah 

kemampuan berpikir lancar siswa pada materi larutan penyangga. 

 

D.  Perangkat Pembelajaran 
 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis KI-KD. 
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2. Silabus. 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) kimia yang menggunakan model pembelajaran 

POE pada materi larutan penyangga sejumlah 2 LKS, yaitu LKS 1 mengenai 

penentuan sifat dan komponen penyusun larutan penyangga, dan LKS 2 

mengenai penentuan pH larutan penyangga dan fungsi larutan penyangga dalam 

tubuh mahkluk hidup. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu intrumen tes dan non tes. 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu: 

a)  Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes dan soal postes.   

b)  Lembar penilaian afektif siswa, diadopsi dari Fadilah (2015). 

c).  Lembar penilaian psikomotor siswa, diadopsi dari Fadilah (2015). 

 

E.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Penelitian Pendahuluan  

Prosedur observasi pendahuluan : 

a) Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 15 Bandar Lampung untuk 

melaksanakan penelitian.  

b) Mengadakan observasi ke sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan 

informasi mengenai : data siswa, karakteristik siswa, jadwal pelajaran 

kimia dan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terdapat di 

sekolah. 
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c) Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu : 

a) Tahap Persiapan  

Mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu, analisis konsep, analisis 

KI-KD,  silabus, RPP, LKS dan instrumen penelitian  Selanjutnya melaku-

kan uji validitas terhadap soal pretes dan postes kepada siswa kelas XII 

yang telah menerima materi larutan penyangga. 

b) Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu 

kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional dan kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran POE.  

Urutan prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:  

1) Melakukan pretes pada kedua kelas penelitian,  

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model yang telah 

ditetapkan 

3) Melakukan postes pada kedua kelas penelitian 

4) Analisis data 

5) Pembahasan  

6) Kesimpulan. 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk 

Gambar 1 sebagai berikut: 
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Gambar 1.  Prosedur Pelaksanaan Penelitiaan 

 

 

1. Meminta izin kepada kepala sekolah 
2. Observasi Sekolah 

3. Menentukan populasi dan sampel penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran 

2. Uji validitas dan reliabilitas instrumen tes 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretes Postes 

Pembelajaran 

POE 

Pembelajaran 

Konvensional 

Postes Postes 

Analisis Data 

Pembahasan  

Kesimpulan  

Penelitian Pendahuluan 
 

Pelaksanaan Penelitian 
 

Tahap Akhir 
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F.  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

1.  Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes 
 

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrumen yang di-

gunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan 

mengukur apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak di-

gunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua per-

syaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2013).  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, 2013).  Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Instrumen 

dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (rxy) lebih besar 

dibandingankan dengan r tabel. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 17.0.for windows. 

 

b) Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan 

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu 

alat evaluasi disebut 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 reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford 
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(Suherman, 2003), dalam hal ini analisis dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 17,0. 

 

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 lancar siswa 

 

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk memberikan makna atau arti 

yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. 

a) Perhitungan nilai siswa 

 

Nilai pretes dan postes pada penilaian memperoleh dan menyajikan data 

serta menganalisis data dirumuskan sebagai berikut: 

Nilai Akhir : ∑
 kor  ang diperoleh sis a

skor maksimum
  ……………………(1) 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain yang 

selanjutnya digunakan pengujian hipotesis. 

 

b) Perhitungan n-Gain 

 

Kemampuan berpikir lancar ditunjukkan oleh skor yang diperoleh siswa 

dalam tes (pretes dan postes).  Peningkatan ditunjukkan kemampuan 

berpikir lancar melalui nlai n-Gain, yaitu selisih antara nilai postes dan 

nilai pretes, dan dihitung berdasarkan rumus berikut  Perhitungan nilai n-
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Gain dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hake 

(2002) 

<g> =   x 100 = …………………..(2) 

Kriteria n-Gainnya terdapat dalam Tabel 4 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.  Kriteria nilai n-Gain 
 

Nilai n-Gain Kriteria 

> 0,7 Tinggi 

0,3 < gain < 0,7 Sedang 

< 0,3 Rendah  

 

 

3.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

persamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata.  Sebelum dilakukan 

adalah uji persamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata, ada beberapa 

uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  Pengolahan data 

dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel dan SPSS versi 17.0 for 

windows.  

a) Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi yang 

didapatkan  berdistribusi normal atau tidak (Nisfianoor, 2009).  Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kolmogorov-smirnov test, langkah-langkah uji normalitas 

sebagai berikut: 
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1) Hipotesis  

Ho: data penelitian berdistribusi normal 

H1 : data penelitian berdistribusi tidak normal 

2) Memasukkan data penelitian berupa pretes dan nilai n-Gain ke dalam   

program SPSS versi 17.0 for windows dengan menggunakan taraf 

signifikan (α) sebesar 0,05. 

3) Kriteria Uji 

Kriteria pengujian adalah terima H0  jika nilai sig (p) dari Kolmogorov 

Smirnov dan Shapiro-Wilk > 0,05 dan terima H1 jika nilai sig (p) dari 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk < 0,05 

 

b) Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi antara 

kelopok data yang diuji berbeda atau tidak (Nisfianoor, 2009)  Uji 

homogenitas yang digunakan dalam percobaan ini adalah levene statistics 

test, langkah-langkah uji homogenitas sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : (kedua sampel penelitian memiliki varians yang 

homogen) 

H1 : (kedua sampel penelitian memiliki varians yang tidak 

homogen) 

 

2) Memasukkan data penelitian berupa (pretes dan nilai n-Gain) ke dalam   

program SPSS versi 17.0 for windows dengan menggunakan tara 

signifikan (α) sebesar 0,05. 

3) Kriteria Uji 

Kriteria pengujian adalah terima H0  jika nilai sig (p) dari Levene 
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Statistics > 0,05 dan terima H1 jika nilai sig (p) dari Levene Statistics  

< 0,05 

c) Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah 

kemampuan awal siswa dalam kemampuan berpikir lancar siswa di kelas 

eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan kemampuan awal 

siswa dalam kemampuan berpikir lancar siswa di kelas kontrol.  Apabila 

data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal dan mempunyai 

varians yang homogen.  Uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan indepent sampel t-test.  

Langkah-langkah uji persamaan dua rata-rata sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0:  Rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir lancar siswa di kelas 

eksperimen sama dengan rata-rata nilai pretes kemampuan berpikir 

lancar siswa di kelas kontrol pada materi larutan penyangga. 

H0 : µ1x = µ2x 

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

eksperimen tidak sama dengan rata-rata nilai pretes kemampuan 

berpikir lancar siswa di kelas kontrol pada materi larutan penyangga 

H1 : µ1x ≠ µ2x 

Keterangan: 

µ1 = Rata-rata nilai pretes (x) kelas eksperimen. 

µ2 = Rata-rata nilai pretes (x)  kelas kontrol. 

x  = kemampuan berpikir lancar siswa. 
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2) Memasukkan data penelitian berupa pretes ke dalam program SPSS 

versi 17.0 for windows dengan menggunakan taraf signifikan (α) 

sebesar 0,05. 

3) Kriteria Uji 

Kriteria pengujian adalah terima H0  jika nilai sig (2-tailed) > 0,05  dan 

terima H1  jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 

 

d) Uji Perbedaan dua rata-rata 

 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan terhadap perbedaan rata-rata n-gain 

antara postest dan pretes pada model pembelajaran POE dan model 

pembelajaran konvensional.  Apabila data penelitian yang diperoleh 

berdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen.  Uji 

perbedaan dua rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan indepent sampel t-test.  Langkah-langkah uji 

persamaan dua rata-rata sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir lancar siswa pada materi 

larutan penyangga yang diterapkan dengan model pembelajaran POE 

berbeda dengan rata-rata n-Gain kemampuan berpikir lancar siswa 

dengan pembelajaran konvensional. 

H0 : µ1x ≠ µ2x 

H1 : rata-rata n-Gain kemampuan berpikir lancar siswa pada materi 

larutan penyangga yang diterapkan dengan model pembelajaran POE 

tidak berbeda dengan rata-rata n-Gain kemampuan berpikir lancar 

siswa dengan pembelajaran konvensional. 
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H1 : µ1x = µ2x   

Keterangan: 

µ1  :  Rata-rata n-Gain pada materi larutan penyangga yang diterapkan 

dengan model pembelajaran POE. 

µ2  :  Rata-rata n-Gain  pada materi larutan penyangga yang 

diterapkan dengan model pembelajaran konvensional. 

2) Memasukkan data penelitian berupa n-Gain ke dalam program SPSS 

versi 17.0 for windows dengan menggunakan taraf signifikan (α) 

sebesar 0,05. 

3) Kriteria Uji 

Kriteria pengujian adalah terima H0  jika nilai sig (2-tailed) < 0,05  dan 

terima H1  jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 

 



 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis pada hasil penelitian dan pembahasan  

pada penelitian ini diperoleh rata-rata nilai n-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,62 

dan kelas kontrol sebesar 0,29.  Kategori rata-rata nilai n-Gain pada kelas eksperimen 

dan kontrol adalah sedang dan rendah..  Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpul-

kan bahwa model pembelajaran POE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

lancar siswa pada materi larutan penyangga. 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran POE  hendaknya diterapkan dalam 

pembelajaran kimia, terutama pada materi larutan penyangga karena terbukti 

efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar siswa. 

2. Bagi calon peneliti lain yang juga tertarik untuk menerapkan model pembelajaran 

POE, hendaknya memperhatikan alokasi waktu dalam proses pembelajaran karena 

dibutuhkan waktu yang tepat untuk setiap tahapannya.  
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