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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu konsep Biologi yang penting untuk diajarkan di jenjang SMP kelas 

VII adalah materi fotosintesis. Berdasarkan silabus Kurikulum 2013 pada 

pembelajaran IPA SMP subbab transformasi energi pada sel memiliki kompetensi 

dasar (KD) yaitu melakukan pengamatan atau percobaan sederhana untuk 

menyelidiki proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan materi yang abstrak 

karena proses fotosintesis tidak bisa dilihat langsung dan terjadi pada organ 

tumbuhan. Materi tersebut melibatkan proses fisiologi di dalam tubuh tumbuhan, 

sehingga siswa cenderung menganggap materi fotosintesis rumit dan sulit. Ketika 

materi tersebut diajarkan dengan metode pembelajaran konvensional, siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja, siswa cenderung pasif dalam pembelajaran  

dan  tidak memperoleh pengalaman langsung yang memudahkan siswa untuk 

memahami  materi tersebut sehingga motivasi siswa berkurang dan kemampuan 

penguasaan konsep siswa rendah. Berdasarkan studi lapangan peneliti di salah 

satu sekolah di Bandung bahwa ketercapaian nilai penguasaan konsep pada materi 

fotosintesis di kelas VII SMP pada tahun ajaran sebelumnya rata-rata rendah 

yakni banyak siswa yang tidak mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar 70.  

Peneliti merasa tertarik untuk mencari model pembelajaran alternatif yang 

memudahkan siswa SMP untuk memahami materi fotosintesis yang abstrak, 

sehingga diharapkan nilai penguasaan konsep siswa mencapai nilai KKM atau 
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lebih. Salah satu model alternatif yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran Predict-Observe-

Explain (POE). Dengan menerapkan model pembelajaran Predict-Observe-

Explain (POE) memungkinkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannnya, 

melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, mengkomunikasikan 

pemikirannnya dan menuliskan hasil diskusinya. Dampak dari kegiatan ini dapat 

menimbulkan partisipasi siswa dalam pembelajaran  menjadi besar, kesempatan 

untuk mengeluarkan sebanyak-banyak informasi yang mereka ketahui dan pada 

akhirnya mengkonstruksi dan mengkombinasikan pengetahuan awal mereka 

dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Model pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE) dapat mengungkapkan pengetahuan awal siswa dan 

menawarkan lebih banyak kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi tentang 

interpretasi mereka sendiri (White & Gunston 1992, dalam Wu-Tsai 2005) 

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan keefektifan penerapan 

model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) diantaranya Hernawati 

(2010)  menemukan bahwa penguasaaan konsep asam basa dan keterampilan 

berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan model POE berbasis 

demonstrasi, penelitian ini juga menemukan ada hubungan kuat antara 

penguasaan konsep dengan keterampilan berpikir kritis siswa untuk konsep  asam 

basa. Begitu juga dengan hasil penelitian Ozdemir, Bag dan Bilen (2011 dalam 

Hernawati, 2010) menunjukkan bahwa pendekatan laboratorium berdasarkan 

strategi POE secara signifikan meningkatkan pemahaman konseptual siswa pada 

konsep asam basa. Liew dan Treagust (2004) menemukan bahwa POE efektif 
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dalam mendiagnosis pemahaman ilmu pengetahuan siswa. POE juga dapat 

digunakan oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan strategi 

yang dimulai dari sudut pandang siswa bukan dari guru.  

Menurut Warianto (2011) Biologi merupakan cabang sains yang memperlajari 

berbagai permasalahan makhluk hidup dan untuk mempelajarinya siswa harus 

melalui proses dan sikap ilmiah, sehingga dalam pembelajaran sains sikap ilmiah 

merupakan hal yang esensial yang harus dimiliki siswa. Sikap ilmiah merupakan 

sikap yang harus dimiliki untuk berlaku obyektif dan jujur saat mengumpulkan 

dan menganalisa data. Ilmuan sains selalu tertarik dan memperhatikan peristiwa 

alam, selalu ingin mengatahui apa, bagaimana, dan mengapa tentang suatu gejala 

alam dan hubungan kausalnya (Adisendjaja, 2010 dalam Erviani, 2013).  

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian yang berjudul 

“ Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) 

Terhadap Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa SMP Pada Materi 

Fotosintesis” 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh  

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

penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa SMP pada materi fotosintesis ?” 

Supaya permasalahan yang dikaji tidak terlalu luas, maka rumusan masalah 

dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah perbedaan penguasaan konsep siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum dan setelah dilaksanakan model pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE) pada materi fotosintesis ? 
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2. Bagaimanakah perbedaan sikap ilmiah siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebelum dan setelah dilaksanakan model pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE) pada materi fotosintesis ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis kemampuan penguasaan konsep siswa dan sikap 

ilmiah siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE).  

D. Batasan Masalah  

Agar permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini tidak meluas, maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) yang diterapkan dalam  

pembelajaran yaitu kegiatan yang memiliki tahapan menurut White & Guston 

(1992 dalam Liew 2004) sebagai berikut : Prediction, membuat prediksi yaitu 

membuat dugaan terhadap suatu peristiwa atau persoalan yang berhubungan 

dengan IPA. Observation, melakukan penelitian atau pengamatan. Pertanyaan 

pokok dalam observasi adalah apakah prediksinya terjadi atau tidak. 

Explanation, yaitu memberi penjelasan terutama tentang kesesuaian antara 

prediksi dengan yang sesungguhnya terjadi.  

2. Penguasaan konsep yang diukur adalah penguasaan konsep ranah kognitif 

sesuai dengan taksonomi Bloom dari C1 sampai dengan C4.  

3. Sikap ilmiah siswa yang akan diukur adalah sikap ilmiah menurut BNSP Pusat 

kurikulum (PUSKUR) Balitbang Diknas (2006) yaitu sikap memiliki rasa 

ingin tahu, sikap respek terhadap data/fakta, kritis, kerjasama dan tekun.  
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4. Materi fotosintesis dibatasi pada materi mengenai konsep transformasi energy 

pada tumbuhan, melakukan percobaan Ingenhousz dengan variabel bebas 

faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis yaitu intensitas cahaya, kadar 

CO2, suhu.    

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

antara lain yaitu guru dan siswa dengan penjelasan sebagai berikut  

1. Bagi Guru 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) dalam 

membelajarkan materi fotosintesis.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat  memberi informasi terkait pengaruh 

model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) terhadap 

penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa.  

2. Bagi Siswa 

a. Memotivasi siswa agar lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam 

proses pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE). 

b. Melalui pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) yang diterapkan 

diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep dan sikap ilmiah 

siswa menjadi lebih baik.  
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F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu: 

Pendahuluan dalam bab I diuraikan mengenai latar belakang penelitian 

berdasarkan kenyataan di lapangan dan teori berdasarkan penelitian sebelumnya, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi penyusunan  skripsi. 

Kajian pustaka dalam bab II diuraikan mengenai konsep-konsep, teori-teori 

yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus 

penelitian diantaranya mengenai analisis materi fotosintesis, penguasaan konsep, 

sikap ilmiah dan model pembelajran POE.  

Metode penelitian dalam bab III penulis menjelaskan metodologi yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data penelitian untuk mengukur penguasaan konsep dengan pretest dan posttest 

menggunakan soal pilihan ganda. Teknik pengumpulan data penelitian untuk 

mengukur sikap ilmiah siswa dengan angket skala Likert sebanyak 30 butir 

pernyataan.  

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV diuraikan data hasil temuan 

dan diuraikan hasil analisis data pretest, posttest dan N-Gain enguasaan konsep , 

analisis data skala sikap ilmiah awal dan skala sikap ilmiah akhir di kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Pembahasan hasil analisis penelitian  dihubungkan dengan 

dasar teoritik dan metodologi penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 
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Simpulan dan saran dalam bab V. Penulis memberikan kesimpulan dan saran 

sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi 

dan dipaparkan melalui pembahasan pada bab sebelumnya. 

 

 

 


