
 

 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam proses kemajuan suatu 

bangsa, terlebih di era globaisasi dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu dan 

kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Suatu bangsa 

yang tidak ingin tertinggal dalam penguasaan IPTEK harus mempersiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk menghadapi kompetisi 

penguasaan dan perkembangan IPTEK di kehidupan global saat ini, yaitu 

dengan cara meningkatkan mutu pendidikannya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan (Tilaar, 2004: 19)  dalam menghadapi kehidupan global yang 

kompetitif dan inovatif, maka proses pendidikan harus mampu 

mengembangkan kemampuan berkompetisi di dalam kerjasama, sikap 

inovatif dan selalu meningkatkan kualitasnya. 

 

Namun masalah mendasar yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini 

adalah masih rendahnya mutu pendidikan, yang ditunjukkan oleh penelitian 

dan penilaian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei mutu pendidikan 

internasional. Berdasarkan TIMSS (Trends In International Mathematics And 

Science Study) pada tahun 2011 menyatakan bahwa dalam kategori sains, 
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Indonesia berada di peringkat 40 dari 42 negara. Sedangkan menurut PISA 

(Programme For International Student Assessment) pada tahun 2012, dari 65 

negara anggota PISA, pendidikan Indonesia berada di peringkat 64, 

sedangkan untuk literasi sains, Indonesia berada pada peringkat 64 dengan 

skor 382 (Swasty, 2013:1). 

  

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut diduga salah satunya disebabkan 

pembelajaran yang dilakukan masih bersifat teacher centered atau 

pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam mempelajari IPA khususnya 

Biologi seharusnya siswa tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru 

kemudian menghafalkannya saja, namun siswa harus belajar melalui 

pengalaman dengan memberdayakan seluruh inderanya seperti mata, tangan, 

dan telinga sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna bagi 

siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Hamalik, 2004: 27) yaitu proses 

pendidikan yang dilakukan di sekolah seharusnya memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman agar peserta didik 

dapat mengalami sendiri proses pembelajaran sehingga dapat mengasah 

kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konsep. Karena 

sesungguhnya belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

dari itu, yakni mengalami. Sehingga siswa dapat mengembangkan 

pemahaman konsep IPA dengan baik pada dirinya sendiri. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA di SMP 

Wiyatama Bandar Lampung, proses pembelajaran IPA kelas VII khususnya 
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materi keanekaragaman ciri makhluk hidup masih menggunakan 

pembelajaran yang bersifat teacher centered yaitu metode ceramah dan 

diskusi yang masih cenderung berbasis hafalan teori dan tidak didasarkan 

pada pengalaman belajar siswa, sehingga kemampuan siswa sekedar 

dipahami sebagai kemampuan menghafal. Tidak efektifnya penggunaan 

metode tersebut diduga berdampak negatif terhadap pemahaman konsep IPA 

oleh siswa. Hal tersebut terlihat dari nilai rata- rata siswa pada materi pokok 

keanekaragaman ciri  makhluk hidup tahun pelajaran 2012/2013 yang baru 

mencapai 50 dengan presentase sebanyak 50% siswa yang mendapatkan nilai 

≥ 65.  Nilai tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 100% siswa yang harus mencapai nilai ≥ 

65.  Dengan demikian materi pokok ciri - ciri makhluk hidup tahun pelajaran 

2012/2013 tersebut dikatakan belum mencapai belajar tuntas.  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Guru dituntut untuk menggunakan suatu 

model pembelajaran inovatif yang mengarah pada suatu peningkatan aktivitas 

dan pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa. Salah satunya  adalah 

model pembelajaran Predict Observe Explain (POE). Menurut 

Keeratichamroen (dalam Restami, Suma, Pujani 2013: 3), model 

pembelajaran POE merupakan langkah yang efisien untuk menciptakan 

diskusi siswa mengenai konsep ilmu pengetahuan. Strategi ini melibatkan 

siswa dalam meramalkan suatu fenomena, melakukan observasi melalui 

demonstrasi atau eksperimen, dan akhirnya menjelaskan hasil demonstrasi 

serta ramalan mereka sebelumnya. Dengan cara demikian konsep yang 
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diperoleh siswa akan melekat dalam ingatannya, serta siswa akan memahami 

apa yang dipelajarinya. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhitian (2013:1) 

membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran  Predict Observe 

Explain (POE)  pada siswa kelas XI  di SMA Swadhipa Natar Lampung 

Selatan mampu meningkatkan penguasaan materi dan aktivitas siswa. Selain 

itu hasil penelitian Sudiadnyani, Sudana, dan Garminah (2013: 9) juga 

membuktikan bahwa siswa yang diberi perlakuan belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran POE memiliki skor rata-rata pemahaman 

konsep IPA yang lebih tinggi yaitu sebesar 64,86 dibandingkan dengan siswa 

yang diberi perlakuan belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu sebesar 54,94. 

 

Berdasarkan uraian di atas,  maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ‘‘Penggunaan Model Pembelajaran Predict 

Observe Explain (POE) Terhadap Aktivitas dan Pemahaman Konsep 

Oleh Siswa Pada Materi Pokok Keanekaragaman Ciri Makhluk Hidup”.  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pengajaran yang telah 

ada guna meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep IPA khusunya 

biologi pada siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan model pembelajaran POE  berpengaruh terhadap 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pokok keanekaragaman 

ciri makhluk hidup ? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran POE berpengaruh signifikan 

terhadap pemahaman konsep oleh siswa pada materi pokok 

keanekaragaman ciri makhluk hidup ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:  

1. Pengaruh penggunaan model pembelajaran POE  terhadap aktivitas belajar 

siswa pada materi pokok keanekaragaman ciri makhluk hidup. 

2. Pengaruh penggunaan model pembelajaran POE  terhadap pemahaman 

konsep siswa pada materi pokok keanekaragaman ciri makhluk hidup. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

 

Setelah diadakannya penelitian ini, maka hasilnya dapat digunakan untuk:  

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman mengajar sebagai calon guru dalam 

menggunakan model pembelajaran  POE. 
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2. Bagi guru 

Memberikan wawasan bagi guru untuk menggunakan model pembelajaran 

POE  sebagai alternatif untuk diterapkan dalam pembelajaran biologi 

untuk mengoptimalkan aktivitas belajar dan pemahaman konsep siswa. 

3. Bagi siswa 

a. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam mempelajari 

materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

b. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar di kelas. 

4. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam usaha meningkatkan mutu proses dan hasil belajar 

dalam mata pelajaran biologi. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memberi kejelasan dalam penelitian, berikut dikemukakan beberapa 

batasan yaitu : 

1. Langkah – langkah model pembelajaran POE yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 langkah yaitu siswa melakukan prediksi 

(membuat dugaan) dengan pemahaman awal mereka, kemudian siswa 

melakukan observasi (mengamati), lalu siswa diminta untuk explain 

(menjelaskan) hasil observasi yang dilakukan.  

2. Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa  yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, yang terdiri atas 

kemampuan mengemukakan ide/pendapat, menjelaskan, mengajukan 

pertanyaan, mempresentasikan hasil diskusi, dan bekerja sama. 



7 

 

3. Pemahaman konsep yang diamati berupa aspek kognitif (pengetahuan) 

siswa yaitu kemampuan siswa dalam menjawab tes objektif pada Materi 

Pokok Keanekaragaman Ciri Makhluk Hidup yang meliputi jenjang 

kognitif C1, C2, C3  dan C4. Tes objektif ini berupa soal uraian dan pilihan 

jamak dengan alasan. 

4. Materi pembelajaran yang digunakan dibatasi pada materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup dengan kompetensi dasar “Mengidentifikasi Ciri-ciri 

Makhluk Hidup”. 

5. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII semester genap SMP Wiyatama 

Bandar Lampung tahun ajaran 2013/2014. 

 

F. Kerangka pikir 

 

Pembelajaran IPA khususnya biologi masih dianggap sebagian besar siswa 

sebagai pelajaran yang cukup sulit dipahami, termasuk materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup. Hal ini dapat terjadi karena kurang tepatnya penggunaan 

model pembelajaran di kelas. Guru masih sering menggunakan metode 

pembelajaran yang bersifat teacher centered, hal ini menyebabkan siswa lebih 

banyak mengandalkan informasi yang berasal dari guru sehingga siswa masih 

sulit untuk mengembangkan pemahaman konsep IPA dan mengakibatkan 

aktivitas siswa cenderung pasif. Hal tersebut membuat guru dituntut untuk 

mengembangkan pola belajar yang membuat siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran serta menekankan agar siswa merasa mengalami langsung  
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proses pembelajaran. Dengan pola belajar yang demikian diharapkan 

pemahaman konsep IPA khusunya biologi dan aktivitas belajar siswa dapat 

meningkat. 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan pembelajaran 

yang bermakna yaitu dengan menerapkan  model pembelajaran yang sesuai. 

Model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif adalah model 

pembelajaran POE . Model pembelajaran POE mengajak siswa untuk 

melakukan tiga kegiatan utama yaitu melakukan prediksi, mengamati, dan 

menjelaskan. Kegiatan pertama siswa diajak untuk memprediksi suatu 

permasalahan biologi yang disajikan dengan menggunakan pengetahuan awal 

siswa, kemudian siswa akan melakukan pengamatan melalui gambar ataupun 

vidio untuk membuktikan apakah prediksi yang telah mereka buat sesuai atau 

tidak, selanjutnya siswa akan menjelaskan hasil  pengamatannya dan 

menjelaskan apakah prediksi yang mereka ajukan sesuai atu tidak dengan 

berdasarkan pengamatan. Kegiatan – kegiatan tersebut melatih siswa untuk 

menemukan dan membangun konsep selama proses pembelajaran. Hal 

tersebut  membuat siswa menjadi lebih mudah dalam memahami konsep serta 

membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y.  Variabel X 

adalah variabel bebas yaitu model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) dan variabel Y adalah variabel terikat yaitu aktivitas dan pemahaman 

konsep oleh siswa Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam 

diagram berikut ini :   
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Keterangan :  

X  : Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE). 

Y1 : Aktivitas belajar siswa. 

Y2 : Pemahaman konsep oleh siswa. 

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

  

Hipotesis  dalam penelitian ini adalah : 

1) H1 :  Penggunaan model pembelajaran POE berpegaruh terhadap 

peningkatan aktivitas belajar siswa.  

2) H1 :  Penggunaan model pembelajaran POE berpengaruh signifikan 

terhadap pemahaman konsep oleh siswa.  

 

X 
Y2 

Y1 


