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ABSTRAK 

 

  

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan LKPD berbasis 

Predict Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 

cahaya khususnya pada 2 ranah yaitu: kognitif dan psikomotor. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 31 Bandar 

Lampung dan sampel penelitian yang digunakan adalah peserta didik kelas VIIIA 

SMP Negeri 31 Bandar Lampung sebagai kelas eksperimen.Desain penelitian ini 

menggunakan quasi experimental  menggunakan bentuk one group pretest-

posttest  data diuji dengan teknik pengelompokan hasil belajar, analisis N-Gain, 

uji hipotesis, uji regresi linier, uji paired  T-testdan uji effect size. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis yang telah dilakukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

menggunakan LKPD berbasis POE  baik pada ranah kognitif dan psikomotor. 

Hasil belajar pada ranah kognitif menggunakan LKPD berbasis POE pada kelas 

eksperimen memperoleh nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,6010 termasuk dalam 

kategori sedang. Hasil belajar pada ranah psikomotor  kelas eksperimen memiliki 
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rata-rata nilai psikomotor >2,85  yaitu pada kelas eksperimen sebesar 3,52 yang 

termasuk kedalam kategori sangat baik. Hasil uji regresi linier diperoleh hasil 

bahwa hubungan kedua variabel dengan nilai sig 0,000 hal ini berati kedua 

variabel bersifat linier, dan diterima dengan taraf kepercayaan 95%. Pengaruh 

penggunaan LKPD berbasis POE yang diterapkan disekolah terbukti efektif untuk 

digunakan hal ini dapat dilihat dari hasil uji effect size dimana hasil ujinya adalah 

0,31 yang termasuk dalam kategori sedang sehingga, keefektifan penggunaan 

LKPD berbasis POE efektif untuk digunakan dan memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

 

Kata kunci: LKPD,POE, Hasil Belajar, Cahaya. 
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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada (berlipat) kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

Pengetahuan tidaklah cukup; kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup; kita 

harus melakukannya.  

(Johann Wolfgang Von Goethe) 

 

"Jika kita yakin tidak ada yang tidak mungkin, Kun Fayakun jika Allah berkehendak maka 

semua akan terjadi dan semua akan terwujud" 

(Oci Pitriyanti) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pembelajaran dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karateristik dari 

mata pelajaran yang akan disampaikan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan mencari tahu  

tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa  fakta-fakta, konsep atau prinsip saja melainkan sebuah proses 

penemuan dan menjelaskan hasil dari apa yang telah ditemukan dalam hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Collete & Chiappetta (1994, P. 30) selain itu, 

hakikat IPA merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir dan cara melakukan 

penyelidikan.  

 

Pembelajaran IPA merupakan proses pembelajaran yang aktif  yang didalamnya 

berhubungan dengan kinerja dengan menerapkan metode ilmiah dalam melakukan 

kegiatan eksperimen dan kegiatan percobaan selaian itu pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman kepada peserta didik dalam hal ini 

peserta didik akan lebih memahami alam sekitar secara ilmiah dan mudah 

menerapkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ilmiah 

membutuhkan media pembelajaran yang tepat yang mampu mengaktifkan peserta 

didik dan memiliki penyajian materi yang lebih menarik, sehingga dapat 
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membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran dan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dan di ikuti dengan hasil belajar peserta didik yang 

baik.  

 

Penilaian hasil belajar peserta didik biasanya pada kurikulum berbasis kompetensi 

dilakukan menggunakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik 

mencapai ketuntasan atau tidak, acuan ini dinamakan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan 

minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak 

lulus pembelajaran. Sehingga, dengan penggunaan KKM guru dan  sekolah dapat 

mengetahui seberapa besar tingkat kelulusan hasil belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diujikan. 

 

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan guru IPA Fisika di SMP Negeri 

31 Bandar Lampung mengenai pembelajaran IPA di sekolah guru memberikan 

pernyataan bahwa di kelas VIII memiliki nilai hasil belajar ulangan harian IPA 

Fisika rendah dimana  dengan nilai KKM 70, bahwa sebanyak 40%  peserta didik 

lulus diatas KKM dan 60% peserta didik masih dibawah KKM. Hal ini didukung 

dengan pengamatan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 31 

Bandar Lampung diperoleh hasil pengamatan yaitu, (1) peserta didik lebih banyak 

yang mengobrol dengan teman sebangku, (2) jumlah peserta didik yang aktif 

bertanya dan mendengarkan penjelasan guru masih sedikit, (3) peserta didik 

ketika diberi soal yang ada di LKPD dan di buku cetak hanya dikerjakan oleh 

peserta didik yang paham, (4) kurangnya inisiatif peserta didik untuk 
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menyampaikan jawaban hasil pekerjaannya sehingga guru harus menunjuk 

terlebih dahulu. Selain itu materi dengan hasil nilai uji blok rendah adalah materi 

cahaya, pada meteri ini peserta didik yang lulus di atas KKM sebanyak 8 orang 

dari setiap kelas VIII.  

 

Hasil uji blok materi cahaya yang rendah dipengaruhi kurangnya kemampuan 

peserta didik dalam memprediksi suatu fenomena dan  permasalahan mengenai 

materi cahaya yang disajikan oleh guru kemudian terlihat peserta didik banyak 

yang bingung dan tidak paham dalam menjelaskan terkait fenomena dan 

permasalahan yang disajikan oleh guru hal ini dikarenakan materi cahaya yang 

bersifat abstrak dan pada saat pembelajaran peserta didik mengalami kesulitan 

untuk memahami. Permasalahan yang sama pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh Suniati, Sadia dan Suhandana, (2013) bahwa peserta didik dalam 

mempelajari materi konsep cahaya dan alat optik yang sering terjadi miskonsepsi 

diantaranya pada sub bab hukum pemantulan cahaya, pemantulan difus dan baur, 

menentukan bayangan maya dan nyata , melukiskan bayangan pada cermin datar, 

cembung dan cekung, dan pembiasan cahaya. Materi cahaya yang bersifat abstrak 

menyebabkan peserta didik belum paham terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru sehingga, pada saat dilakukan uji blok hasil belajar mereka masih rendah.  

  

Guru pada proses pembelajaran sudah menggunakan media pembelajaran berupa 

buku cetak dan LKPD yang dibuat oleh guru dengan struktur LKPD yang berisi, 

tugas dan langkah kerja.  LKPD ini digunakan untuk menuntun peserta didik 

dalam melakukan kegiatan eksperimen sederhana di laboratorium IPA di sekolah. 
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Namun LKPD Guru ini masih belum sepenuhnya efektif digunakan karena 

struktur LKPD Guru belum berisi kegiatan-kegiatan yang menuntun peserta didik 

mulai dari prediksi, observasi dan menjelaskan baru berisi tugas dan langkah kerja 

saja. Guru IPA di sekolah menilai dalam proses pembelajaran IPA peserta didik 

belum secara keseluruhan berperan aktif dalam kegiatan percobaan atau 

eksperimen yang dilakukan dilaboratorium dimulai dari memprediksi, 

mengobservasi dan menjelaskan hasil dari percobaan yang telah dilakukan, pada 

saat melakukan kegiatan eksperimen tersebut guru menjelaskan bahwa tidak 

semua peserta didik berperan aktif, hanya beberapa peserta yang aktif sehingga 

ketika dilakukan uji blok materi cahaya banyak peserta didik yang memiliki hasil 

belajar yang rendah.  

 

Hasil belajar yang rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari peserta 

didik yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami materi yang 

dipelajari membuat respon peserta didik menjadi beragam, ada yang merespon 

dengan baik, ada pula yang perlu penjelasan secara detail dan ada pula yang perlu 

dibimbing.  Selain itu, peserta didik belum tertarik dalam kegiatan pembelajaran, 

kurang perhatiannya guru kepada peserta didik yang belum aktif  dan belum 

paham terhadap materi yang disampaikan, kurang menariknya media 

pembelajaran yang digunakan, dan faktor lainnya. 

 

Menurut peserta didik mereka sering mengalami kesulitan dalam mempelajari 

materi IPA terutama materi cahaya mereka mengalami kesulitan karena materi 

cahaya yang bersifat abstrak, sulit untuk dipahami dan peserta didik masih 
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kesulitan dalam mengambarkan dan menjelaskan proses pembentukan bayangan 

pada cermin maupun lensa. Peserta didik cenderung menghapal materi yang 

diberikan guru dibandingkan dengan memahami materi tersebut. Melihat hasil 

belajar yang masih rendah di SMP Negeri 31 Bandar Lampung, diperlukan sebuah 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah dengan menggunakan media pembelajaran LKPD 

berbasis Predict Observe Explaian (POE). LKPD ini dapat digunakan sebagai 

alternatif dari permasalahan tersebut, dimana LKPD berbasis POE adalah bahan 

ajar yang disusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran Model POE.  

 

Model POE dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPA di sekolah hal ini 

dikarenakan model POE merupakan suatau model yang mampu membawa peserta 

didik untuk meramalkan suatau fenomena yang diramalakan sendiri secara 

langsung sehingga mampu menjelaskan sebuah keadaan dengan definitif. Manfaat 

dari model pembelajaran ini juga dapat menggali kemampuan awal peserta didik 

sehingga akan membangkitkan rasa ingin tahu sehingga akan memicu semangat 

peserta didik untuk berdiskusi. Kemudian mengobservasi yang telah didiskusikan 

dan hal ini menjadi semangat bagi peserta didik untuk menuntaskan rasa ingin 

tahu tentang sebuah konsep. Selain membawa peserta didik pada pengalaman dan 

memahami sebuah konsep, aktifitas peserta didik dan guru juga terdefinisi dengan 

baik dalam model pembelajaran POE.  

 

Model POE adalah model pembelajaran yang memiliki 3 langkah yaitu (1) tahap 

memprediksi (predict) dalam tahapan adalah memberikan apresepsi terkait materi 

yang dibahas. Sedangkan aktifitas peserta didik adalah memberikan hipotesis 
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berdasarkan permasalahan yang diambil dari pengalaman peserta didik atau buku 

paduan yang memuat sebuah fenomena terkait dengan materi yang dibahas. (2) 

tahap mengamati (mengobservasi) pada tahap ini aktfitas seorang guru adalah 

sebagai fasilitator dan mediator terhadap kesulitan-kesulitan yang diamati oleh 

peserta didik saat melakukan pembuktian. Sementara aktifitas peserta didik adalah 

mengobservasi dengan melakukan ekperimen berdasarkan permasalahan yang 

dikaji dan mencatat hasil pengamatan untuk didiskusikan satu sama lain. (3) 

Tahap Menjelaskan (Explain) pada tahap ini kegiatan guru adalah memfasilitasi 

jalannya diskusi yang didasarkan pada pengalaman peserta didik saat melakukan 

tahap observasi. Peserta didik mendiskusikan fenomena yang telah diamati secara 

konseptual-matematis, serta membandingkan hasil observasi dengan hipotesis 

sebelum bersama kelompok masing-masing. Mempresentasikan hasil observasi di 

kelas, serta kelompok lainnnya memberikan tanggapan, sehingga diperoleh 

kesimpulan dari permasalahan yang sedang dibahas.   

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan LKPD Berbasis POE terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

SMP pada Materi Cahaya”.  

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah ada pengaruh penggunaan LKPD 

berbasis POE  terhadap hasil belajar peserta didik SMP pada materi cahaya?”.  
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C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE terhadap hasil 

belajar peserta didik SMP Negeri 31 Bandar Lampung pada materi cahaya.  

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. LKPD berbasis berbasis POE dapat digunakan sebagai alternatif  bahan ajar 

yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.   

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka peningkatan hasil belajar dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

dan pendidikan pada umumnya.  

3. Sebagai referensi untuk peneliti lain untuk penelitian yang sama.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah:  

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan yang 

signifikan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diberikan 

treatment menggunakan LKPD berbasis POE. 

2. LKPD berbasis POE merupakan LKPD yang didesain dengan menggunakan 

model pembelajaran POE pada komponen-komponennya. LKPD yang 

dikembangkan ini melibatkan peserta didik dalam kegiatan praktikum IPA, 

peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan 
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predict yaitu memprediksi, observe yaitu mengamati, dan explain yaitu 

memberikan penjelasan. (Syawaludin, Poerwati dan Hadiyah, 2016) 

3. LKPD yang digunakan pada penelitian eksperimen ini adalah LKPD fisika 

berbasis POE materi cahaya untuk SMP/MTs Kelas VIII yang telah dibuat 

oleh Dhea Silvia Putri.  

4. Subyek penelitian ini adalah kelas VIIIA
  SMP Negeri 31 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah cahaya yang dilaksanakan di kelas 

VIII SMP Negeri 31 Bandar Lampung  pada semester Genap Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

6. Hasil Belajar yang dimaksud adalah hasil belajar berupa penilaian yang 

dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 

jangka waktu tertentu. Hasil belajar yang akan diteliti adalah hasil belajar 

ranah kognitif dan psikomotor. Penilaian pada ranah kognitif diambil dari 

kemampuan peserta didik dalam memprediksi, mengobservasi dan 

kemampuan menjelaskan hasil dari percobaan atau pengamatan yang 

dilakukan. Penilaian pada ranah psikomotor yang diambil dari penilaian 

kesiapan, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan 

mengerjakan tugas secara sistematis yang terdiri dari kemampuan menuliskan 

prediksi, observasi dan  kemampuan dalam menyipulkan hasil dari percobaan 

yang diperoleh dari lembar penilaian aspek psikomotor oleh guru dan 

penilaian ini mengacu pada penilaian asesmen pembelajaran. (Basuki & 

Hariyanto, 2014, P. 210) 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori  

 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

LKPD merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran agar dapat 

berjalan dengan baik dan mudah mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Beladina, Amin & Khusni (2013) menjelaskan bahwa: 

LKPD adalah suatu media pembelajaran yang mampu digunakan untuk 

menunjang proses belajar. Peserta didik baik secara individual maupun 

berkelompok dapat membangun pengetahuan mereka sendiri dengan 

berbagai sumber belajar. Guru hanya berperan aktif sebagai fasilitator, 

dan salah satu tugas guru adalah meyiapkan perangkat pembelajaran  

(termasuk LKPD) sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

 

 

Menurut Marsa & Mushawwir (2013) LKPD adalah suatu media yang 

kehadirannya diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam memahami 

ilmu yang dipelajari selain itu, sebagai panduan yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Selain itu, 

Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa LKPD adalah lembaran-lembaran yang 

berisi tugas dan harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD biasanya berisi 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.  
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Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa LKPD 

merupakan media pembelajaran berupa lembaran yang berisi aktivitas dan 

langkah-langkah menyelesaikan tugas peserta didik melakukan pembelajaran 

secara nyata yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dipelajari yang 

disajikan secara tertulis.  

 

LKPD memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaanya. Adapun 

kelebihan dari LKPD  diungkapkan oleh Marsa, Hala, & Taiyeb (2016) bahwa:  

LPKD dibuat sesuai dengan karakteristik pesera didik, situasi 

pembelajaran disekolah, dan kondisi lingkungan. LKPD dapat digunakan 

peserta didik untuk menuangkan ide-ide yang diperoleh dari pengamatan 

yang sudah mereka lakukan. Guru menjadi terbantu dan selain itu peserta 

didik menjadi aktif dan aktifitas pembelajaran meningkat sehingga akan 

berdampak pada hasil belajar peserta didik yang lebih baik lagi.  

 

LKPD dapat memudahkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan 

pembelajaran akan dengan mudah tercapai. Pengertian dari media 

pembelajaran sendiri adalah cara yang digunakan sebagai penghubung antara 

pesan dan informasi belajar.  

Muhson (2010) mengatakan bahwa:  

Media pembelajaran merupakan wahana yang digunakan sebagai 

penghubung pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran juga 

dirancang dengan baik akan membantu peserta didik dalam memahami 

dan mencerna materi pembelajaran.  

 

Hal tersebut senada dengan pendapat Yusuf & Subaer (2013) bahwa media 

pembelajaran sebagai alat bantu yang dapat berupa fisik dan nonfisik yang 

digunakan sebagai prantara antara guru dan peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran secara lebih efektif dan efisien.  
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Menurut Handikha, Agung & Sudhata (2013) peran penting dalam proses 

pembelajaran yaitu menumbuhkan motivasi belajar, dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses maupun hasil belajar peserta didik. Selain itu, dapat 

membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan mendapatkan 

informasi. 

 

Perancang pembelajaran harus berupaya untuk membuat materi dengan media 

berbasis teks ini menjadi interaktif. Petunjuk berikut mungkin dapat membantu 

menyiapkan media berbasis teks yang interaktif : (1) Sajikan informasi dalam 

jumlah yang selayaknya dapat dicerna, diproses, dan dikuasai. (2) 

Pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan peserta didik dan 

siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. (3) Pertimbangkan 

hasil analisis respons peserta didik , bagaimana peserta didik menjawab 

pertanyaan atau mengerjakan latihan memberikan kesempatan untuk latihan 

tambahan, menyiapkan contoh-contoh. (4) Siapkan kesempatan bagi peserta 

didik untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan mereka, 

keberhasilan penyajian materi dengan media berbasis media berasis teks sangat 

dibutuhkan oleh kesempatan peserta didik belajar berdasarkan kemampuannya. 

(5) Gunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti main peran, studi kasus, 

berlomba, atau simulasi. (6) Beberapa cara yang digunakan untuk menarik 

perhatian pada media berbasis teks adalah warna, huruf, dan kotak. (Arsyad, 

2014) 
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Berdasarkan uraian di atas, media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat 

berupa fisik dan nonfisik yang digunakan dalam kegiatan proses belajar serta 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh 

guru dan  tujuan pembelajaran dengan mudah akan tercapai. Media 

pembelajaran dapat berupa alat atau benda yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk membantu peserta didik  memahami materi yang disampaikan.  

 

 

2. LKPD Berbasis POE (Predict Observe Explain)   

 

Model pembelajaran POE adalah model pembelajaran yang memiliki cara-cara 

yang digunakan oleh seorang guru untuk membantu peserta didik dalam 

meningkatkan hasil belajar. Menurut Santoso & Djumandi (2014) Belajar 

menggunakan Model POE membuat peserta didik seperti seorang ilmuan yang 

diberikan kekebasan untuk mengeksplorasi ide dan kemampuannya sendiri 

pengetahuannya, dimana proses belajar terjadi melalui sebuah penemuan atau 

eksperimen yang dilakukan (discovery learning) yaitu proses dimana peserta 

didik dapat melakukan eksprolrasi dan penemuan dan menemukan sebuah 

pengertian akan sesuatau yang telah diketahui. Proses Belajar dengan model 

POE  dapat digunakan guru untuk melakukan aktivitas desain belajar yang 

dimulai dari sudut pandang peserta didik.  

 

Nurhidayanti, Sesunan & Wahyudi (2017) menjelaskan bahwa, model 

pembelajaran POE adalah model pembelajaran yang terdiri dari tiga tahapan 

yaitu predict, observe, dan explain. Model pembelajaran POE peserta didik 
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diarahkan dan diajak menemukan sendiri konsep pengetahuan dari pengamatan 

baik melalui metode demonstrasi maupun eksperimen di laboratorium.   

  

Menurut Zulaeha, Darmadi & Wershina, (2014) yaitu: 

Model POE adalah model pembelajaran yang memiliki 3 langkah yaitu (1) 

tahap memprediksi (predict) dalam tahapan adalah memberikan apresepsi 

terkait materi yang dibahas. Sedangkan aktifitas peserta didik adalah 

memberikan hipotesis berdasarkan permasalahan yang dibahas. (2) tahap 

mengamati (mengobservasi) pada tahap ini aktfitas seorang guru adalah 

sebagai fasilitator dan mediator terhadap kesulitan-kesulitan yang diamati 

oleh peserta didik saat melakukan pembuktian  (3) Tahap Menjelaskan 

(Explain) pada tahap ini peserta didik mendiskusikan fenomena yang telah 

diamati secara konseptual-matematis, serta membandingkan hasil observasi 

dengan hipotesis sebelum bersama kelompok masing-masing. 

Mempresentasikan hasil observasi di kelas, serta kelompok lainnnya 

memberikan tanggapan, sehingga diperoleh kesimpulan dari permasalahan 

yang sedang dibahas.   

 

Berdasarkan uraian pendapat di atas, model pembelajaran POE adalah model 

pembelajaran yang memiliki tiga langkah utama yaitu, precdict (memprediksi), 

observe (mengobservasi), dan explain (menjelaskan). Selain memiliki langkah 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam kegiatan 

pembelajaran Model Pembelajaran POE memiliki manfaat meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik  dan dan dengan adanya langkah-langkah model 

pembelajaran POE peserta didik menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Hal 

ini senada dengan yang dikatakan oleh Ozdemir, Bag & Bilen, (2011) yaitu:  

Model POE dapat meningkatkan pemahaman konsep sains peserta didik. 

Sehingga model POE dapat digunakan untuk menggali pengetahuan awal 

dari peserta didik, kemudian dapat memberikan informasi kepada guru 

mengenai kemampuan berpikir peserta didik, dan mengkodisikan peserta 

didik untuk melakukan diskusi sehingga hal ini akan memotivasi peserta 

didik yang satu dengan yang lain untuk mengeeksplorasi konsep yang 

dimiliki oleh peserta didik dan membangkitakan semangat peserta didik 

untuk melakukan percobaan.  
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Menurut Liew (2003) bahwa: manfaat model pembelajaran POE antara lain: (1) 

Model Pembelajaran POE dapat digunakan untuk menggali gagasan awal yang 

dimiliki oleh peserta didik. (2) Membangkitkan diskusi, baik antara peserta didik 

dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru. (3) Memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk menyelidiki konsep yang belum dipahami. 

(4) Membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap suatu permasalahan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran POE merupakan rangkaian 

proses pemecahan masalah untuk menggali pemahaman peserta didik melalui 

tahap prediksi atau membuat dugaan awal  (predict), setelah itu dilakukan 

pengamatan dan pembuktian terhadap prediksi yang dibuat sebelumnya (observe), 

serta menjelaskan hasil pengamatan yang telah dilakukan mulai dari tahap 

prediksi, mengobservasi dan memberikan penjelasan dari pengamatan yang sudah 

dilakukan (explain).  Selain itu manfaat dari model POE adalah dapat 

meningkatkan interasi baik antara guru dengan peserta didik dan interaksi antara 

peserta didik dengan peserta didik, kemudian dapat menggali gagasan peserta 

didik dan menciptakan rasa ingin tahu peserta didik sehingga peserta didik akan 

menjadi lebih aktif dan antusial dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Menurut Mulyani, Saminan & Sulastri (2017) Selain menggunakan model 

pembelajaran yang bagus dan mendukung diperlukan juga media pembelajaran 

yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah 

satu media pembelajaran yang dapat kita gunakan adalah Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) berbasis POE dimana LKPD ini dikembangkan berdasarkan pada 
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pembelajaran yang dirancang dengan langkah-langkah yang berorientasi pada 

model pembelajaran POE.  

 

Implementasi model POE ke dalam lembar kerja peserta didik akan menjadikan 

lembar kerja lebih variatif. Penerapan Model POE dalam pembelajaran sangat 

penting karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. (Kibirige, 

Osodo & Tlala, 2014). Menurut Hsu, Tsai, & Liang (2011) guru bukan berperan 

sebagai pengirim informasi, melainkan sebagai fasilitator peserta didik untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. peserta didik akan memperoleh pengetahuan 

melalui eksplorasi dengan alat idera yang dimilikinya. Peserta didik diarahkan 

untuk membentuk pengetahuan barunya berdasarkan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya  

 

Menurut Rifzal, Akman & Nurhayati (2015) menjelaskan bahwa LKS berbasis 

POE adalah salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan 

karena LKS ini disusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran model POE. 

Model POE mengarahkan peserta didik untuk memecahkan suatu persoalan 

melalui tiga langkah metode ilmiah.  Hal ini senada dengan Nurhidayanti, 

Sesunan, & Wahyudi (2017)  yang menjelaskan bahwa: 

LKS berbasis POE adalah lembar kegiatan yang berisi 3 tahapan  yaitu  

predict, observe dan explain, model pembelajaran POE juga dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah peserta didik karena mereka akan menjadi lebih 

kritis dan siswa mampu menemukan dan membuktikan sendiri keadaan 

yang sebenarnya dan melibatkan peserta didik dalam meramalkan suatu 

fenomena, melakukan observasi melalui demonstrasi, dan akhirnya 

menjelaskan hasil demonstrasi dan ramalan mereka sebelumnya 
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Penggunaan LKS berbasis POE juga dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta 

didik, mendorong peserta didik bekerja sendiri, serta mengarahkan peserta didik 

dalam pengembangan konsep, sehingga akan memicu peserta didik melakukan 

kegiatan belajar yang lebih efektif dan efisien. Selain itu Rifzal, Akman & 

Nurhayati, (2015) menjelaskan bahwa:  

Penggunaan LKS berbasis POE peserta didik secara aktif dalam berbagai 

aspek, tidak hanya pengetahuan saja tetapi sikap dan keterampilan sehingga 

diharapakan adanya peningkatan kompetensi peserta didik. Kompetensi 

siswa adalah wujud dari pencapaian hasil belajar siswa. Kompetensi peserta 

didik dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek antara lain: kompetensi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

penggunaan LKS atau LKPD berbasis POE merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan oleh guru untuk menerapkan sistem pembelajaran yang aktif hal 

ini dikarenakan dengan menggunakan LKPD berbasis POE, peserta didik akan 

dibimbing dan diarahkan untuk melakukan sebuah prediksi kemudian melakukan 

mengobservasi apakah prediksinya benar atau tidak kemudian, menjelaskan hasil 

prediksi dan observasi yang telah dilakukan, sehingga dalam hal ini  peserta didik 

akan memperoleh jawaban dari apa yang iya lakukan apakah prediksi mereka 

benar atau salah. Sehingga baik guru dan peserta didik akan memperloleh 

informasi dari pengamatan yang dilakukan.  

 

 

3. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah sebuah wujud nyata dari sebuah usaha dimana usaha tersebut 

dapat dikatakan berhasil atau tidak ketika melalui serangkaian proses yaitu proses 

belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terdiri di dalam diri 
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seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Menurut Wulandari 

(2013)  hasil belajar belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang 

peserta didik yang diperoleh seletah dilakukan evaluasi pembelajaran berupa tes 

yang dapat menyebabkan terjadi perubahan yang meliputi remember, understand, 

apply, analyze, evaluate, dan create.  

 

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008, P. 4 - 5) hasil belajar peserta 

didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotoris. Penilaian proses pembelajaran adalah upaya memberi nilai terhadap 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai 

tujuan-tujuan pengajaran. 

 

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008, P. 4-5) mengatakan bahwa:  

Hasil belajar mencakup tiga ranah diantaranya adalah ranah kognitif, ranah 

psikomotor, dan ranah afektif. Semua ranah ini akan terlihat selama proses 

pembelajaran berlangsung hingga pembelajaran selesai.  

 

Hal ini juga sama dengan yang diutarakan oleh Septiani, Rosidin & Suyatna  

(2013) bahwa ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku yaitu pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Kemudian ranah afektif terdiri dari lima 

prilaku yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap, organisasi, 

dan pembentukan pola hidup dan  yang terahir adalah ranah psikomotor yang 

terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu presepsi kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian gerakan dan kreatifitas. 
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Dave dalam Mishra, Barrans & Pislaru (2009) menjelaskan bahwa dalam ranah 

psikomotor memiliki lima tahap yaitu imitasi (imitation) dimana pada tahap ini 

peserta didik mengamati prilaku seperti yang dilakukan orang lain, selanjutnya 

tahap manipulasi (manipulation) yaitu mampu melakukan suatu tindakan dengan 

mengingat atau mengikuti prosedur, selanjutnya presisi (presisi) yaitu 

menghaluskan menjadi lebih baik lagi, kemudian tahap selanjutnya adalah 

artikulasi (articulation) yaitu mengordinasikan dan mengadaptasikan suatu 

kegiatan untuk memperoleh keselarasan dan tahap naturalisasi (naturalization) 

yaitu menguasai kinerja tingkat tinggi sehingga menjadi alami tanpa harus 

berpikir lebih jauh tentang hal tersebut. 

 

Selain itu, Harrow (1972, P. 326-327) menjelaskan bahwa hasil belajar dalam 

keterampilan psikomotor memiliki enam tahap yaitu gerak refleks yang berupa 

respon dan nalurian, gerak dasar yaitu melakukan tindakan sederhana, 

kemampuan perseptual yaitu mengenali suatu pola, kemampuan fisik yaitu 

menunjukan kekuatan, gerakan terlatih yaitu melakukan kegiatan mencipta, 

komunikasi non-diskursif yaitu mengeksperikan diri dengan gerak.  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa hasil belajar mencakup 

tiga ranah diantaranya adalah ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. 

Setiap ranah baik kognitif, afektif dan psikomotor memiliki tahapan dan tingkatan 

masing-masing. Ketika proses pembelajaran kita akan melihat secara langsung 

tiga ranah pembelajaran dari kegiatan awal pembelajaran hingga selesai 

pembelajaran.  Hasil belajar peserta didik tidak selamanya meningkat dan tidak 
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selamanya juga akan menurun dalam pencapaiannya  hasil belajar dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern, pada faktor intern yang berasal dari 

dalam peserta didik  yaitu jasmani dan psikologis peserta didik dan faktor ekstern 

yang berasal dari luar diri peserta didik yaitu keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat oleh karena itu guru harus memperhatikan faktor 

menghambat atau faktor yang mempengaruhi pencapain hasil belajar peserta didik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

 

Suhendri (2012) mengatakan bahwa:  

Faktor internal adalah faktor yang paling dominan untuk keberhasilan 

peserta didik dalam keberhasilan belajar. Faktor tersebut adalah 

kecerdasan matematis-logis dan kecerdasan emosional dari peserta didik. 

Jika kedua unsur dapat timbul maka materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru akan mudah diterima oleh peserta didik sehingga hasil belajar 

peserta didik pun akan baik dalam tujuan dari kegiatan pembelajaran 

tercapai.  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita katakan bahwa pencapaian hasil belajar 

peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktron intren dan faktor 

ekstren dimana faktor intren adalah faktor dalam diri peserta didik itu sendiri dan 

faktor ekstren adalah faktor lingkungan, sarana dan prasarana dan faktor lainnya. 

Oleh karena itu sebagai seorang guru kita harus memperhatikan faktor yang 

menghambat dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

Sementara itu, Sanjaya (2009, P.  41) menyatakan bahwa:  

Domain-domain yang berpengaruh dalam pembelajaran adalah:  

a) Domain kognitif adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan 

pengembangan aspek intelektual peserta didik, melalui penguasaan 

pengetahuan dan informasi.  

b) Domain afektif adalah domain yang berhubungan dengan penerimaan 

dan apresepsi peserta didik terhadap suatu hal. 
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c) Domain psikomotor adalah domain yang menggambarkan kemampuan 

atau keterampilan peserta didik dari unjuk kerjanya. 

 

Direktorat Tenaga Kependidikan (2008, P. 12) mengatakan bahwa: 

Rumusan hasil belajar banyak menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah Kognitif 

yang berhubungan dengan hasil belajar intelektual. Ranah Afektif yang 

berhubungan dengan sikap dan ranah psikomotor adalah ranah yang 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemamampuan dalam 

bertindak, aspek dalam ranah psikomotor ada beberapa yaitu gerakan 

refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptuan, gerakan 

keterampilan kompleks, keharmonisan dan ketetapan, gerakan ekspresif dan 

interpretatif.  

 

Berdasarkan pendapat di atas mengenai domain dalam pembelajaran yang 

meliputi domain kognitif, psikomotor dan afektif yang masing-masing 

menggambarkan tentang pengembangan intelektual peserta didik, apresepsi 

peserta didik dan keterampilan peserta didik yang terlihat dalam proses 

pembelajaran dikelas.  

Menurut Arikunto (2013, P. 10) kriteria hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Ktiteria Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Nilai Peserta Didik Kualifikasi Nilai 

80-100 Baik Sakali 

66-79 Baik 

56-65 Cukup 

40-55 Kurang 

30-39 Gagal 

 

 

B. Kerangka Pemikiran  

 

Tercapainya tujuan pembelajaran suatau mata pelajaran di sekolah salah satunya 

dapat kita lihat dari hasil belajar peserta didik. Hasil belajar adalah sebuah wujud 
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nyata dari usaha dari usaha dimana usaha tersebut dikatakan berhasil atau tidak 

ketika sudah melalui seragkaian proses yaitu proses belajar. Pada proses 

pembelajaran sendiri hasil belajar peserta didik tidak selamanya memiliki hasil 

belajar yang baik terkadang ada beberapa peserta didik yang memiliki hasil 

belajar yang rendah. 

 

Hasil belajar yang rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari peserta 

didik yang pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami 

materi yang dipelajari, respon yang beragam pada saat jam pembelajaran, belum 

tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik belum terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, faktor dari guru sendiri yaitu guru 

masih mengggunakan media pembelajaran yang belum membangkitkan semangat 

peserta didik untuk aktif dan semangat dalam kegiatan pembelajaran seperti 

penggunaan media pembelajaran yang hanya menggunakan buku paket dari 

sekolah dan buku LKPD buatan guru yang struktur LKPD berisi tugas dan 

langkah kerja saja. LKPD buatan guru belum sepenuhnya efektif digunakan 

karena dari struktur yang ada belum berisi kegiatan-kegiatan yang menuntun atau 

mengajak perserta didik untuk aktif secara langsung dalam kegiatan pembelajaran 

seperti pada proses memprediksi, mengobservasi dan menjelaskan.  

 

Proses pembelajaran akan semakin terbantu dengan tersedianya media 

pembelajaran yang mampu mengaktifkan peserta didik dan memiliki penyajian 

materi yang menarik sehingga hal ini akan berimplikasi tercapainya tujuan 

pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik harapannya baik. LKPD 

berbasis POE diduga sebagai media pembelajaran yang berupa lembar kerja 
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peserta didik yang berisi tiga langkah yaitu predict, observe, dan explain. Menurut 

Zulaeha, Darmadi & Wershina, (2014) penjelasan dari tiga langkah POE yaitu : 

(1) tahap memprediksi (predict) dalam tahapan adalah memberikan apresepsi 

terkait materi yang dibahas. Sedangkan aktifitas peserta didik adalah memberikan 

hipotesis berdasarkan permasalahan yang dibahas. (2) tahap mengamati 

(mengobservasi) pada tahap ini aktfitas seorang guru adalah sebagai fasilitator dan 

mediator terhadap kesulitan-kesulitan yang diamati oleh peserta didik saat 

melakukan pembuktian  (3) Tahap Menjelaskan (Explain) pada tahap ini peserta 

didik mendiskusikan fenomena yang telah diamati secara konseptual-matematis, 

serta membandingkan hasil observasi dengan hipotesis sebelum bersama 

kelompok masing-masing. Mempresentasikan hasil observasi di kelas, serta 

kelompok lainnnya memberikan tanggapan, sehingga diperoleh kesimpulan dari 

permasalahan yang sedang dibahas.   

 

LKPD berbasis POE yang memiliki 3 langkah pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik yang 

dimaksud adalah hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor hal ini dikarenakan 

pada proses pembelajaran dimulai dari tahap berpikir (kognitif), kemudian sikap 

(afektif) dan perbuatan (psikomotor) sehingga ketergantungan kognitif dan 

psikomot dapat kita lihat dari implementasi treatment penggunaan  LKPD 

berbasis POE yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.  

  

Penggunaan LKPD berbasis POE diduga dapat meningkatan kemampuan kognitif 

peserta didik dalam memprediksi suatu masalah, kemampuan mengobservasi dan 
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kemampuan menjelaskan dari pengamatan yang dilakukan. Peningkatan hasil 

belajar psikomotor peserta didik dapat kita lihat dari aspek merangkai alat dan 

bahan yang akan digunakan (manipulation), melakukan percobaan dengan teliti 

(precision), menyusun laporan hasil percobaan (articulation), mengerjakan 

dengan tepat dan sistematis, dengan data yang lengkap dan disajikan dengan 

bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami dan dimengerti (naturalization). 

Selain itu, hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh 

Nurhidayanti, Sesunan & Wahyudi, (2017) dimana hasil penelitiannya peserta 

didik setelah diberikan perlakuan menggunakan LKPD berbasis POE memiliki 

hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor yang baik dan meningkat dari sebelum 

diberi perlakuan.  

 

Penilaian ranah psikomotor dilakukan pada tahap observasi atau pengamatan 

menggunakan lembar observasi sebagai alat penilain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan psikomotor peserta didik selama proses kegiatan 

pembelajaran. Pada penelitian ini untuk hasil belajar ranah kognitif dan 

psikomotor akan dilaporkan masing-masing setiap hasil belajar pada ranah 

kognitif dan ranah psikomotor, hal ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diberikan treatment. Jika  

digambarkan dalam suatau bagan, pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE 

(variabel  bebas) terhadap hasil belajar peserta didik (variabel terikat) dalam 

penelitian ini dapat kita lihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran 

Penggunaan LKPD berbasis POE 

(X) 

 

Hasil Belajar Ranah Kognitif 
(Y1) 

 

Hasil Belajar  Ranah Psikomotor 

(Y2) 

 

Treatment menggunkan LKPD 

berbasis POE, yang terdiri dari 3 

langkah yaitu: 

 

Indikator-indikator pencapaian 

kompetensi: 

1.   Predict  

-  Peserta didik mempelajari konsep 

materi cahaya 

- Peserta didik memahami 

fenomena tentang cahaya yang 

ada didalam LKPD 

- Peserta didik memprediksi 

jawaban dari pertanyaan dan 

membuat sebuah hipotesis.  

 

Indikator-indikator pencapaian 

kompetensi: 

2. Observasi 

- Peserta didik melakukan oservasi, 

menyiapkan alat danbahan yang 

diperlukan dan menyusun 

prosedur kerja yang tepat dan 

sesuai. 

- Peserta didik melakukan 

pengamatan tentang hal-hal yang 

penting dan membantu 

mengumpulkan dan mengolah 

data. 

 

Indikator-indikator pencapaian 

kompetensi: 

3. Explain 

- Peserta didik menganalisis data 

hasil percobaan untuk menemukan 

suatu konsep dan 

membandingkannya dengan 

prediksi atau hipotesisi yang 

dituliskan. 

- Peserta didik menuliskan hasil 

analis dan kesimpulannya di dalam 

LKPD yang disediakan dan siswa 

menarik kesimpulan di depan 

kelas. 

 

Aspek penilain pada ranah psikomotor 

yaitu:  

1. Merangkai alat dan bahan yang 

akan digunakan 

(manipulation).  

2. Melakukan percobaan dengan 

teliti (precision). 

3. Menyusun laporan hasil 

percobaan (articulation).  

4. Mengerjakan dengan tepat dan 

sistematis, dengan data yang 

lengkap dan disajikan dengan 

bahasa yang komunikatif dan 

mudah dipahami dan 

dimengerti (naturalization) 

 

Hasil Belajar  (Y) 
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C. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Peserta didik yang dijadikan sebagai sampel untuk kelas ekperimen memiliki 

kemampuan yang relatif sama atau setara.  

2. Setiap sampel memperoleh materi yang sama. Materi yang digunakan adalah 

cahaya berdasarkan kurikulum 2013 revisi. 

3. Faktor-faktor lain di luar penelitian tidak perhitungkan. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

  

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan, 

maka rumuskan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:  

H0  : Tidak ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE terhadap hasil  belajar. 

H1  : Ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE terhadap hasil belajar. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas VIII (Delapan) 

SMP Negeri 31 Bandar Lampung pada semester genap Tahun Pelajaran 

2018/2019 yang terdiri dari 9 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 31 

peserta didik dan jumlah siswa kelas 9 secara keseluruhan adalah 279 peserta 

didik.  

 

B. Sampel Penelitian 

 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling (sampel acak). Berdasarkan populasi yang terdiri dari 9 kelas diambil 1 

kelas dengan mempertimbangkan rata-rata hasil belajar, sehingga diperoleh kelas 

VIIIA sebagai kelas eksperimen di SMP Negeri 31 Bandar Lampung.  

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experimental karena peneliti tidak 

mungkin dapat mengendalikan semua variabel yang mungkin akan berpengaruh 

terhadap variabel yang diteliti. Penelitian metode ini terdapat 1 kelas sebagai kelas 

eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretst-posttest 
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design, yaitu sebelum diberi perlakuan dilakukan pretest terlebih dahulu sebagai 

tes kemampuan awal. Kemudian, setelah diberi perlakuan diberikan posttest hal 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah diberikan 

treatment. Secara umum desain penelitian yang akan digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

  

O1 

Prestest 

 

X 

Treatmen 

Menggunakan LKPD berbasis POE 

O2 

Posttest 

 

Gambar 2.  Desain One Group Pretst-Posttest Design 

 

Keterangan: 

      X     : Perlakuan (treatment) menggunakan LKPD berbasis POE 

O1 : Pretest sebelum diberikan treatment 

O2         : Posttest setelah diberikan treatment 

  (Fraenkel & Wallen, 2009, P. 269) 

 

Pretest diberikan sebelum perlakuan hal ini bertujuan sebagai dasar dalam 

menentukan perubahan peningkatan hasil belajar. Pemberian postest pada ahir 

pembelajaran dapat menunjukan seberapa berhasilnya treatment (X) yang 

diberikan. Desain dengan tipe one group pretst-posttest design dapat diketahui 

lebih akurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. 
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D. Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua  macam variabel yaitu veriabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah LKPD berbasis POE dan 

variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik.  

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam peneltian ini adalah: 

1. Lembar tes Soal  

Tes ini digunakan untuk tes awal (pretest)  dan tes akhir (posttest) yang 

berbentuk soal uraian untuk mengukur hasil belajar siswa.  

2. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. LKPD berbasis POE. 

4. Lembar observasi penilaian psikomotor. 

 

F. Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan 

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antar hasil tes tersebut dengan 

kriterium. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (ketepatan).  

(Arikunto, 2016, P. 72) 
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Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas atau kesejajaran adalah 

dengan menggunakan program komputer. Metode uji validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus : 

 𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌) 

√{𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2− (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan :  

𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi yang Menyatakan Validitas  

X  : Skor Butir Soal  

Y  : Skor Total  

N   : Jumlah Sampel  

(Arikunto, 2016, P. 95) 

 

Jika kriteria pengujian apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan α = 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 

alat ukur tersebut tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 22 dengan kriteria uji coba Corrected 

Item-Total Correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,3 sehingga data 

merupakan construct yang kuat (valid) .  

 

2. Uji Reliabilitas  

 

Intrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Menurut Arikunto (2016, P. 100) reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan yang tinggi jika tes dapat memberikan sebuah hasil yang tetap. 
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Sehingga reabilitas suatu tes, berhubungan dengan, adalah keketapan tes atau 

seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi tidak dikatakan 

berarti. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan 

pada pendapat Arikunto (2016, P. 111) yang menyatakan bahwa untuk 

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu :  

 

𝑟11 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 − 

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

) 

Di mana :   

𝑟11  : Reliabilitas yang dicari  

∑ 𝜎𝑖
2 : Jumlah Varians Skor Tiap-tiap Item  

𝜎𝑡
2 : Varians Total  

𝑛   : Banyaknya Item Angket 

 

Harga 𝑟11 yang diperoleh diimplementasikan dengan kriteria indeks 

reliabilitas, dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kriteria Indeks Reliabilitas 

 

Koefisien Korelasi  Kualifikasi  

0,810 - 1,000 

0,610 - 0,800 

0,410 - 0,600 

0,210 - 0,400 

Negative – 0,200  

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Cukup  

Rendah  

Sangat Rendah  

 

Dimana:  

𝛿𝑖
2 =  

∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)2 /𝑁

𝑁
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Keterangan:  

𝑋𝑖
2 : Kuadrat Skor Total  

𝑋𝑖 : Skor Total  

𝑁 : Banyaknya Responden  

 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel 

jika digunakan beberapa kali dalam waktu yang berbeda untuk mengukur 

obyek yang sama akan menghasilkan data yang relatif sama.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Tes 

1) Teknik pengumpulan data hasil belajar aspek kognitif yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Bentuk tes yang digunakan 

adalah soal uraian. Pemberian pretest kepada seluruh peserta didik, pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Setelah itu pemberian posttest kepada seluruh peserta 

didik, pada kelas eksperimen, setelah kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Tes yang dilakukan sesuai dengan materi pembelajaran.  

2) Teknik pengumpulan data hasil belajar psikomotor menggunakan lembar 

penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor ini dilakukan oleh peneliti 

yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan praktikum peserta didik  

dari awal hingga akhir pembelajaran.  
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Aspek penilaian pada ranah psikomotor meliputi 1) kemampuan 

menggunakan alat dan sikap kerja; 2) kemampuan menganalisis kegiatan 

eksperimen yang dilakukan dan kemampuan mengerjakan secara 

berurutan; 3) kecepatan dalam mengerjakan tugas; 4) keserasian dengan 

ketentuan yang diharapkan dalam hal ini penilaian aspek psikomotor 

mengacu pada aspek-aspek penilaian psikomotor yang dijelaskan oleh 

Leighbody & Kidd (1968). 

Sebagai panduan penilaian kita dapat melihat panduan Konversi Skala 

Nilai dalam Huruf  Mutu sesuai Skala Penilaian pada Pasal 7 Ayat (3) 

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 untuk Kompetensi Keterampilan 

dengan Rentang Angka pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Konversi Skala Nilai dalam Huruf Mutu 

No Rentan Nilai Huruf  Mutu 

(1) (2) (3) 

1 3,85 – 4,00 A 

2 3,51 – 3,84 A- 

3 3,18 – 3,50 A+ 

4 2,85 – 3,17 B 

5 2,51 – 2,84 B- 

6 2,18 – 2,50 C+ 

7 1,85 – 2,17 C 

8 1,51 – 1,84 C- 

9 1,18 – 1,50 D+ 

10 1,00 – 1,17 D 

 

 

 

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Analisis Data 

Pada penelitian ini hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai pretest dan 

posttest. Dengan menggunakan N-gain  melihat perbedaan yang diberikan 
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pembelajaran antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dapat 

menggunakan uji Indeks gain yang rumusnya sebagai berikut: 

 

g = 
Spost−Spre

Smax−Spre
 

Keterangan: 

g  : N-gain 

Spost : Skor posttet 

Spre : Skor pretest 

Smax : Skor maksimum  

 

Interpretasi penilaian maksimum N-gain dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Interpretasi Perolehan Indeks N-Gain 

 

Kategori Indeks Gain Interpretasi 

0,71-1,00 Tinggi 

0,41-0,70 Sedang 

0,01-0,40 Rendah 

 

 

2. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan empat metode analisis dalam IBM 

SPSS 22 yaitu : 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data skor hasil belajar 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dikarenakan 

data yang berdistribusi normal akan lebih mudah untuk menyajikannya 

dalam bentuk membedakan, mencari hubungan, atau meramalkannya. 
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Kemudian dengan uji statistik non-parametrik kolmogrow smirnov. 

Caranya yaitu dengan menentukan terlebih dahulu hipotesisis 

pengujiannya yaitu:  

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:  

H0 :   Data tidak berdistribusi secara normal.  

H1 :   Data terdistribusi secara normal.  

 

Data dari pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan 

program aplikasi IBM SPSS 22 dengan metode kolmogrov smirnov 

berdasarkan pada besaran probabilitas atau nilai asymp.sigg nilai a yang 

digunakan adalah 0,05 dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

1). Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas <0,05 maka H0 diterima 

dengan artian bahwa data tidak terdistribusi secara normal.  

2). Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas >0,05 maka H1 diterima 

dengan artian bahwa data terdistribusi normal. 

 

 

b. Regresi Linier Sederhana  

 

Uji Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui nilai dari 

variabel terikat apabila nilai variabel bebas (X) mengalami peningkatan 

atau penurunan dan untuk mengatahui arah hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat (Y) apakah bernilai positif atau negatif.  
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Uji regresi linier sederhana dapat kita lihat dari hubungan sebab akibat 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), persamaannya adalah: 

 

𝑌 =  𝛼 + 𝑏𝑋 

𝑏 =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2    dan  𝛼 =  
(∑ 𝑦)(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑥𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2  

 

 Hipotesisi dalam penelitian ini adalah: 

H0  : Tidak ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

H1   : Ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

 

Kriteria pengambilan keputusan 

Pengujian linieritas regresi berdasarkan uji anova  

Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka regresi linier dan H0 ditolak. 

Jika nilai sig (2-tailed) > 0.05 maka regresi tidak berbentuk linier dan H0 

diterima. 

(Suyatna, 2017, P. 69-74) 

 

c. Uji T untuk Dua Sample Berpasangan (Paired Sample T-Test) 

 

Uji ini dilakukan untuk dua sample data yang berpasangan. Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan sample yang sama dan diberi perlakuan 

yang berbeda. Tujuan dari Uji Paired Sample T-Test untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah 

diberikan treatment.  
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Uji hipotesis pada penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS 22. Adapun 

hipotesis yang akan di uji adalah:  

H0   : Tidak ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE terhadap hasil  

belajar fisika peserta didik.  

H1   :  Ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE  terhadap hasil 

belajar peserta didik.  

 

Pengambilan keputusan nilai signifikansi:  

Jika nilai signifikasnsi atau nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05 maka H0 ditolak.  

 

 

d. Effecet Size 

 

Effect size merupakan suatu metode uji yang dilakukan untuk mengetahui 

besar keefektifan dari model atau metode pembelajaran yang kita gunakan. 

Langkah yang digunakan untuk mengukur seberapa besar skala keefektifan 

metode atau model pembelajaran yang telah kita uji dengan diterapkan 

kepada peserta didik atau sample penelitian.  

 

Rumus perhitungan uji effect size Cohen sebagai berikut: 

 

𝑑 =
𝑚𝑏 − 𝑚𝑎

 𝜎
 

 

Keterangan: 

  d : Nilai effect size 

  𝑚𝑎 : Nilai rata-rata posttets 
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𝑚𝑏 : Nilai rata-rata pretest 

𝜎 : Standar Deviasi 

 

Harga d atau effect size menggambarkan besarnya pengaruh dari variabel 

bebas yang diintervensikan pada kelas eksperimen pada suatau variabel 

terikat. Kriteria besarnya effect size diklasifikasikan sebagai berikut: 

d  < 0,2 : tergolong kecil  

0,2 < d < 0,8 : tergolong sedang 

d > 0,8  : tergolong besar 

(Cohen, 1998, P.  20-22) 

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa, terdapat peningkatan  hasil belajar peserta didik 

menggunakan LKPD berbasi POE  pada ranah kognitif  pada materi cahaya 

dengan rata-rata nilai pretest sebesar 38,87 dan posttestsebesar 74,84. Hasil 

belajar peserta didik menggunakan LKPD berbasis POE terhadap hasil belajar 

peserta didik ranah psikomotor pada materi cahaya ditunjukan bahwa pada kelas 

eksperimen  memiliki nilai rata-rata psikomotor >2,85  yaitu sebesar 3,52 

termasuk kedalam kategori sangat baik.  

 

Pengaruh penggunaan LKPD berbasis POE dimana nilai N-Gain siswa pada kelas 

eksperimen sebesar 0,6010 nilai tersebut termasuk dalam kategori peningkatan tes 

yang sedang. Penggunaan LKPD berbasis POE  yang diterapkan disekolah 

terbukti efektif digunakan hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji effect size 

dimana hasil ujinya adalah 0,31 tergolong sedang sehingga, keefektifan 

penggunaan LKPD berbasis POE efektif digunakan dan berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran menggunakan LKPD berbasis POE pada kelas 

eksperimen sangat aktif dan antusias siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

sehingga LKPD ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik oleh 

karena itu pembelajaran menggunakan LKPD berbasis POE  harus diterapkan 

atau dicoba oleh guru disekolah.  

2. Proses pembelajaran menggunakan LKPD berbasis POE yang pada tahap 

observasi baik menggunakan alat-alat sederhana maupun alat lab sebaiknya 

alat yang digunakan sesuai dengan jumlah kelompok agar tidak terjadi 

keributan peserta didik saat pembelajaran, maka sebaiknya alat yang 

diperlukan disiapkan terlebih dahulu dan guru harus tegas dalam 

membimbingpeserta didikdalam setiap kegiatan percobaan.  
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