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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

keterlibatan siswa secara efektif saat proses pembelajaran. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran yang menjadikan siswa dapat belajar secara aktif dan 

menyenangkan sehingga akan memperoleh prestasi belajar yang memuaskan. 

Trianto (2010: 51) mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial.  

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas menurut Arends dalam Trianto (2010:51). Joyce dan Weil dalam 

Rusman (2011: 133) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 
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Pengertian model pembelajaran dari beberapa ahli dapat ditarik 

simpulan bahwa model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang diiginkan. Model Pembelajaran mempunyai ciri-ciri yang 

khas. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Rusman (2013: 136) adalah 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 
tertentu. 

2) Mempunyai misi/tujuan pendidikan tertentu, misalnya model 
berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir 
induktif. 

3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 
mengajar di kelas. 

4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan : 1) urutan 
langkah-langkah pembelajaran (syntax); 2) adanya prinsip-prinsip 
reaksi; 3) sistem sosial; 4) sistem pendukung. keempat bagian 
tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan 
suatu model pembelajaran. 

5) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 
Dampak tersebut meliputi ; 1) dampak pembelajaran, yaitu hasil 
belajar yang dapat diukur; 2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar 
jangka panjang. 

6) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 
pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. 

 
b. Model Pembelajaran Kolaboratif 

Metode kolaboratif dalam pembelajaran lebih menekankan pada 

pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumpu pada 

konteks belajar menurut Suyatno (2009: 46). Hariyanto dan Warsono (2013: 

49) menjelaskan bahwa pembelajaran aktif yang kolaboratif terdiri dari 

pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran kooperatif. Perlu diketahui juga 

bahwa antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran kooperatif 
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sebenarnya sulit dipisahkan karena kemiripannya, terutama karena kedua 

metode tersebut melibatkan siswa dalam diskusi kelompok.  

Suyatno (2009: 46) menjelaskan bahwa pembelajran kolaboratif dapat 

menyediakan peluang untuk maju pada kesuksesan praktik-praktik 

pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif telah menambah momentum 

pendidikan formal dan informal dari dua kekuatan yang bertemu, yaitu: 1) 

realisasi praktik, bahwa hidup diluar kelas memerlukan aktivitas kolaboratif 

dalam kehidupan di dunia nyata; 2) menumbuhkan kesadaran berinteraksi 

sosial dalam upaya mewujudkan pembelajaran bermakna. 

Adapun ciri-ciri pembelajaran Kolaboratif menurut Nelson dalam 

Suyatno (2009: 50) sebagai berikut : 

1. Melibatkan siswa dalam ajang pertukaran gagasan dan informal. 
2. Memungkinkan siswa mengeksplorasi gagasan dan mencobakan 

berbagai pendekatan dalam pengerjaan tugas. 
3. Menata ulang kurikulum, menyesuaikan keadaan sekitar dan 

suasana kelas, mendukung kerja kelompok. 
4. Menyediakan cukup waktu, ruang, dan sumber untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan belajar bersama. 
5. Menyediakan sebanyak mungkin proses belajar yang bertolak dari 

kegiatan pemecahan masalah atau penyelesaian proyek. 

Berikut ini langkah-langkah pembelajaaran kolaboratif menurut 

Suyatno (2009: 50) yaitu: 

1. Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan 
membagi tugas sendiri-sendiri. 

2. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi dan menulis. 
3. Kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi, 

mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan 
jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang 
ditemukan sendiri. 

4. Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan 
masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri 
secara lengkap. 
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5. Guru menunjukkan salah satu kelompok secara acak (selanjutnya 
diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk 
melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di 
depan kelas, siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati 
membandingkan hasil presentasi tersebut dan menaggapi. Kegiatan 
ini dilakukan selama kurang lebih 20-30 menit. 

6. Setiap siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, 
inferensi dan revisi (bila diperlukan) terhadap laporan yang akan 
dikumpulkan. 

7. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai dan dikembalikan 
pada pertemuan berikutnya, selanjutnya didiskusikan. 

c. Model Pembelajaran POE 

Model pembelajaran membantu siswa dalam memperoleh informasi, 

menggali ide, keterampilan, nilai, cara berpikir dan mengekspresikan diri 

serta mengajarkan bagaimana cara belajar. Joyce dan Weil maupun Arends 

menggolongkan POE sebagai model pembelajaran dengan melihat sintaksnya 

yang ketat (Warsono dan Hariyanto, 2013 :171). 

Model pembelajaran POE  ini dilandasi oleh teori pembelajaran 

konstruktivisme yang beranggapan bahwa melalui kegiatan prediksi, 

observasi dan menerangkat suatu hasil pengamatan, maka struktur kognitif 

siswa akan terbentuk dengan baik (Warsono dan Hariyanto, 2013: 93). 

Suyono dan Hariyanto (2014: 105) teori pembelajaran konstruktivisme adalah 

sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan 

merefleksikan pengalaman, kita membangun dan  merekonstruksi 

pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran POE 

Adapun langkah-langkah pembelajaran POE menurut Warsono dan 

Hariyanto (2013: 94) yaitu : 
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1) Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil berkisar antar 3-8 orang 

bergantung pada jumlah siswa dalam kelas serta tingkat kesukaran 

materi ajar. Semakin sukar, semakin diperlukan jumlah siswa yang lebih 

besar dalam kelompok tersebut agar diperoleh buah pikiran yang lebih 

variatif. 

2) Siapkan demonstrasi yang terkait dengan topik yang akan dipelajari. 

Upayakan agar kegiatan ini dapat membangkitkan minat siswa, sehingga 

mereka akan berupaya melakukan observasi dengan cermat. 

3) Jelaskan pada siswa yang sedang guru lakukan  

Langkah 1 : Melakukan prediksi (predict) 

a) Mintalah kepada para siswa secara perorangan menuliskan 

prediksinya tentang apa yang akan terjadi. 

b) Tanyakanlah kepada mereka tentang apa yang mereka pikirkan 

terkait apa yang akan mereka lihat dan mengapa mereka berpikir 

seperti itu. 

Langkah 2 : Melakukan Observasi (observe) 

a) Laksanakan sebuah Demonstrasi  

b) Sediakan waktu yang cukup agar mereka dapat fokus pada 

observasinya. 

c) Mintalah para siswa menuliskan apa yang mereka amati. 

Langkah 3: Menjelaskan (explain) 

a) Mintalah siswa memperbaiki/ menambahkan penjelasan kepada 

hasil observasinya. 
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b) Setelah setiap siswa siap dengan makalah untuk penjelasan, 

laksanakan diskusi kelompok. 

Warsono dan Haryanto (2013: 93) manfaat yang dapat diperoleh dari 

implementasi teknik pembelajaran ini antara lain : 

a) Dapat digunakan untuk mengungkap gagasan awal siswa  
b) Memberikan informasi kepada guru tentang pemikiran siswa  
c) Membangkitkan diskusi 
d) Memotivasi siswa agar berkeinginan untuk melakukan eksplorasi 

konsep 
e) Membangkitkan keinginan untuk menyelidiki. 

Dari beberapa pendapat ahli, dapat diambil simpulan bahwa Model 

pembelajaran POE merupakan model pembelajaran yang didalamnya siswa 

harus melakukan tiga tahapan yaitu memprediksi, observasi dan menjelaskan. 

Model pembelajaran POE dapat meningkatkan keterampilan memprediksi 

dan penguasaan konsep dengan melibatkan siswa dalam meramalkan suatu 

fenomena, melakukan observasi melalui demonstrasi atau eksperimen, serta 

menjelaskan hasil demonstrasi dari perkiraan mereka sebelumnya. Model 

pembelajaran POE model memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membangun pengetahuan dipikirannya sendiri berdasarkan pengalaman 

langsung yang ditemui saat proses pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi yang dipelajarinya.  

2. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk memecahkan masalah dengan menciptakan hal-hal yang baru. 

Sukmadinata (2009: 104) menjelaskan bahwa “kreativitas merupakan 
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kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan 

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

dan masyarakat”. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual, 

seperti intelegensi, bakat dan kecakapan hasil belajar, tetapi juga didukung 

oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor. 

Susanto (2013:109) berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk mengungkapkan hubungan-hubungan baru, melihat suatu dari sudut 

pandang baru, dan membentuk kombinasi baru dari dua konsep atau lebih 

yang dikuasai sebelumnya, maka berpikir kreatif dapat dimaknai dengan 

berpikir yang dapat menghubungkan atau melihat sesuatu dari sudut pandang 

baru. Kreativitas juga merupakan suatu kemampuan yang bersifat spontan, 

terjadi karena adanya arahan yang bersifat internal, dan keberadaannya tidak 

diprediksi. Ide-ide kreatif biasanya muncul karena adanya interaksi dengan 

lingkungan atau stimulus ekstra. 

Salah satu tafsiran tentang hakikat kreativitas dikemukakan oleh 
Ausubel dalam Hamalik (2011:179) Creative achievement reflects 
arare capacity for developing insight, sensitivities and appreciations in 
a circumscribed content area of intelectual or artistic activity. Seorang 
yang kreatif adalah seorang yang memiliki kemampuan kapasitas 
tersebut (pemahaman, sensitivitas dan apresiasi) dapat dikatakan 
melebihi seseorang yang tergolong intelegen. Seseorang dapat 
dikatakan kreatif apabila orang tersebut mampu berbeda sendiri dengan 
yang lainnya, menemukan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan 
oleh orang lain. 

Cagne dalam Hamalik (2005:180) mengemukakan bahwa kreativitas 

merupakan suatu bentuk pemecahan masalah yang melibatkan intiutive leaps 

atau suatu kombinasi gagasan-gagasan yang bersumber dari berbagai bidang 

pengetahuan yang terpisah secara luas. Muhammad Amien dalam 
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Suryosubroto (2009: 220) beranggapan bahwa kreativitas diartikan sebagai 

pola pikir atau ide yang timbul secara spontan dan imajinatif, yang 

mencirikan hasil yang artistik, penemuan ilmiah dan menciptakan secara 

mekanik. 

Utami Munandar dalam Suryosubroto (2009: 221) menyatakan bahwa 
kreativitas adalah kemampuan berdasarkan data-data informasi yang 
tersedia menentukan banyak kemungkinan jawaban terhadap sesuatu 
masalah, penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman 
jawaban, semakin banyak jawaban diberikan terhadap suatu masalah, 
maka kreatiflah siswa tersebut. 

Dari beberapa pendapat para ahli  dapat disimpulkan bahwa arti 

kreativitas merupakan suatu mental individu yang melahirkan gagasan, 

proses, metode atau produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, 

fleksibel yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu 

masalah. Kreativitas merupakan bagian dari usaha seseorang. Kreativitas 

sangatlah luas dan mempunyai tahapan yang dimulai dari suatu pemikiran 

yang kreatif atau ide kreatif, proses kreatif dan produk kreatif. 

b. Indikator Kreativitas 

Munandar (2009: 36-37) menyebutkan bahwa peringkat dari 10 ciri-ciri 

pribadi kreatif yang diperoleh dari kelompok pakar psikologi (30 orang) 

adalah sebagai berikut : 

1) Imajinatif 
2) Mempunyai prakarsa 
3) Mempunyai minat luas 
4) Mandiri dalam berpikir 
5) Melit 
6) Senang berpetualang 
7) Penuh energi 
8) Percaya diri 
9) Bersedia mengambil risiko 
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10) Berani dalam pendirian dan keyakinan. 
 

Munandar (2009: 71) menjelaskan bahwa indikator untuk kreativitas 

meliputi ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam  
2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik 
3) Memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah 
4) Bebas dalam menyatakan pendapat 
5) Mempunyai rasa keindahan yang dalam 
6) Menonjol dalam salah satu bidang seni 
7) Mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi/ sudut pandang 
8) Mempunyai rasa humor yang luas 
9) Mempunyai daya imajinasi 
10) Orisinal dalam ungkapan gagasan 

Tabel 2.1 
Indikator kreativitas dalam penelitian 

Indikator Penjelasan 

Kelancaran (Fluency) 
Dapat menyatakan banyak ide, gagasan dengan 
merumuskan masalah dan menjelaskan faktor 
penyebab masalah 

Keluwesan (Flexibility) 
Dapat menyatakan suatu ide dengan berbagai 
cara 

Keaslian (Originality) 
Dapat menyatakan suatu ide yang baru dalam 
menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri 

Merinci (Elaboration) 
Dapat mengembangkan ide dalam bentuk karya 
secara terperinci 

(Munandar, 2009; Johnson, 2011) 

c. Faktor Pendorong dan Penghambat Kreativitas 

Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat kreativitas. Hamzah 

(2011:155) menyebutkan sebagai berikut : 

1) Faktor Pendorong Kreativitas 

a) Kepekaan dalam melihat lingkungan 
b) Kebebasan dalam melihat lingkungan/ bertindak 
c) Komitmen kuat untuk maju dan berhasil 
d) Optimis dan berani ambil resiko, termasuk resiko yang paling buruk 
e) Ketekunan untuk berlatih 
f) Hadapi masalah sebagai tantangan 
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g) Lingkungan yang kondusif, tidak kaku dan otoriter. 

2) Faktor Penghambat Kreativitas 

a) Malas berfikir, bertindak, berusaha dan melakukan sesuatu 
b) Implusif 
c) Menganggap remeh karya orang lain 
d) Mudah putus asa, cepat bosan, tidak tahan uji 
e) Cepat puas 
f) Tidak berani tanggung risiko 
g) Tidak percaya diri 
h) Tidak disiplin 
i) Tidak tahan uji. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah perubahan yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman. Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian belajar secara 

psikologis, merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan di dalam 

tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

James dalam Aunurrahman (2010: 35) mengemukakan bahwa belajar 

adalah proses tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan 

pengalaman. Proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Aunurrahman (2010:36) berpendapat bahwa dalam kegiatan belajar 

menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. 
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Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan sesuatu 

kegiatan tertentu, baik pada  aspek jasmaniah maupun aspek mental yang 

memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Jadi, dapat ditarik 

simpulan bahwa belajar adalah proses perubahan yang dialami manusia dari 

tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, perubahan tersebut 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas seperti 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir dan lain-lain. 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak 

bisa menjadi bisa. Hasil dari proses belajar dapat disebut prestasi belajar. 

Apabila seseorang nilai pengetahuannya bertambah maka prestasi belajar 

akan mudah dicapai. Pada intinya nilai kognitif seseorang sangat 

menentukkan prestasi belajarnya.  

Arifin (2013: 12) menjelaskan bahwa kata “prestasi” berasal dari 

bahasa Belanda yaitu prestatie kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

prestasi yang berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar (achievement) 

tentunya berasal dari hasil belajar (learning outcome). Prestasi belajar pada 

umumnya berkaitan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi tiga ranah belajar yang bertujuan untuk membentuk watak siswa. 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan 

kegiatan. Mulyasa (2006: 194-195) berpendapat bahwa bahwa berhasil atau 
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tidaknya siswa belajar sebagian besar terletak pada usaha dan kegiatannya 

sendiri, di samping faktor kemauan, minat, ketekunan, tekad untuk sukses dan 

cita-cita tinggi yang mendukung setiap usaha dan kegiatannya. Siswa akan 

berhasil jika berusaha semaksimal mungkin dengan cara belajar yang efisien 

sehingga mempertinggi prestasi belajar. 

Pengertian prestasi belajar menurut para ahli, dapat diambil simpulan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar atau bekerja yang dapat 

menunjukkan ukuran kecakapan seseorang. Ukuran tersebut dicapai dalam 

bentuk nilai kognitif yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf,  maupun 

kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap individu pada 

periode tertentu. Hasilnya mengarah pada penguasaan pengetahuan, 

kecakapan, kebiasaan atau sikap, sehingga menimbulkan tingkah laku dari 

pengalaman dan prestasi adalah bukti keberhasilan yang dicapai seseorang.  

c. Fungsi Prestasi Belajar 

Fungsi utama dari prestasi belajar adalah sebagai indikator kualitas dan 

kuntitas pengetahuan yang telah dikuasai siswa, sebagai indikator intern dan 

ekstern dari suatu institusi pendidikan dan prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator daya serap kecerdasan pada siswa. Arifin (2013: 12-13) menyatakan 

bahwa prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam 

sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia 

selalu mengejar prestasi menurut bidang  kemampuan masing-masing.  

Fungsi utama prestasi belajar antara lain : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 
yang telah dikuasai siswa. 
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2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.  
3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 
siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan mutu 
pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 
institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 
belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 
pendidikan.  

Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa menjadi fokus utama yang harus 

diperhatikan, karena siswa yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran. 

Pengertian dari beberapa ahli dapat ditarik simpulan bahwa fungsi 

prestasi belajar bukan hanya sebagai indikator penunjang keberhasilan 

pengetahuan siswa saja, namun prestasi belajar dapat berfungsi sebagai 

keberhasilan suatu institusi pendidikan. Sekolah dikatakan berkualitas apabila 

hasil prestasi belajar siswa tinggi. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar berkaitan erat dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Prestasi belajar dapat dikatakan naik jika faktor-faktor 

yang mempengaruhinya mendukung atau bernilai positif, dan sebaliknya 

prestasi belajar dapat dikatakan turun jika faktor-faktor yang 

mempengaruhinya tidak mendukung atau bernilai negatif. Slameto (2010:54-

71) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar sebagai berikut: 
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1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, 

adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu : 

a) Faktor Jasmaniah 

(1) Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu apabila kesehatan 

seseorang tersebut terganggu, selain itu juga mengganggu aktivitas 

orang itu sendiri seperti mudah lelah, cepat pusing dan tidak 

bersemangat. Seseorang dapat bekerja dengan baik dengan cara selalu 

menjaga kesehatannya serta mampu mengatur waktu dengan baik saat 

bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah. 

(2) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh/ anggota badan. Keadaan cacat 

tubuh juga dapat mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat tubuh juga 

akan terganggu belajarnya. 

b) Faktor Psikologis 

(1) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 
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(2) Perhatian 

Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa 

itupun semata-mata tertuju pada suatu objek (benda/ hal/ sekumpulan 

objek). Siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, 

maka dapat timbul kebosanan, sehingga ia tidak lagi senang belajar. 

(3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. 

(4) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar dan 

berlatih. 

(5) Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Dalam menentukan tujuan itu dapat didasari atau tidak, tetapi 

untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat sedangkan yang menjadi 

penyebab berbuat adalah motif itu sendiri. 

(6)  Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melakukan 

kecakapan baru. 
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(7) Kesiapan 

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberikan respon atau 

reaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang juga 

berhubungan dengan kematangan. 

c) Faktor Kelelahan 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lunglainya tubuh seseorang dan 

timbul kecenderungan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Kelelahan 

jasmani terjadi ketika terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran 

dalam tubuh. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. 

a) Faktor keluarga 

Siswa cenderung akan meminta pengaruh dari keluarga berupa 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

b) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar yaitu metode 

pembelajaran, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran di sekolah, standar pelajaran keadaan gedung sekolah dan 

tugas rumah. 
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c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa, pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa 

dalam suatu masyarakat. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik simpulan bahwa 

prestasi belajar siswa di sekolah sifatnya relatif, artinya dapat berubah setiap 

saat. Hal ini terjadi karena faktor eksternal dan internal sangat berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar diri seseorang dan faktor internal merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Prestasi belajar 

dilihat dari fungsinya, betapa pentingnya bagi seorang guru untuk mengetahui 

dan memahami prestasi belajar siswa, baik peseorangan maupun kelompok, 

sebab fungsi belajar tidak hanya sebagai indikator keberasilan dalam bidang 

studi tertentu tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. 

4.    Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

a. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Susanto  (2013:165) menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam, 

yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan sains, disingkat menjadi 

IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum 

pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. Sains atau IPA 

adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan 
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penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan menurut (Susanto 

(2013:167). 

IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji alam semesta, benda-

benda yang ada di seluruh permukaan bumi baik yang dapat diamati oleh 

indera atau yang tidak dapat diamati oleh indera. Pada dasarnya pembelajaran 

IPA sangatlah menarik, siswa belajar langsung tentang lingkungan alam 

sekitar beserta gejala-gejala alam lainnya. 

Trianto (2010 : 141) menjelaskan bahwa secara umum IPA dipahami 
sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah 
observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui 
eksperimen, penarikan kesimpulan serta penemuan teori atau konsep. 
Hakekat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala 
melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang 
dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk 
ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, 
prinsip dan teori yang berlaku secara universal. 

b. Karakteristik Pembelajaran IPA 

IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson & Bergman 1980 dalam Susanto 

(2013 : 170), meliputi : 

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum dan teori. 
2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 
3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 
4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian 

atau beberapa saja. 
5) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

c. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Badan Nasional Standar Pendidikan dalam Susanto (2013 : 171) 

menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran IPA adalah : 
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1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-
Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 
adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 
teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 
sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 
menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan konsep, dan keterampilan IPA 
sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

d. Materi IPA 

Materi yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yaitu tercantum 

pada kurikulum KTSP sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara 

penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar   : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-

sifatnya. 

Materi Energi panas dan bunyi menurut Zuneldi (2011: 56) sebagai berikut : 

ENERGI PANAS DAN BUNYI 

1) Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan oleh 

panas disebut energi panas. 
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a) Sumber Energi Panas 

Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber 

panas. Energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara 

lain: 

(1) Matahari 

Matahari merupakan sumber utama di bumi yang digunakan 

oleh makhluk hidup. Energi yang dihasilkan dapat digunakan 

untuk alat pemanas yang diletakkan di atap rumah, untuk 

menjemur pakaian yang kita cuci, juga digunakan oleh petani 

untuk menjemur hasil panennya. 

(2) Energi panas yang dihasilkan oleh gesekan benda 

Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari gesekan 

antara dua buah benda. Gesekan tangan dan gesekan dua batu 

menimbulkan panas. Gesekan adalah suatu gerakan, maka 

perubahan energi gerak merupakan sumber energi panas. 

b) Energi Bunyi 

Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. 

(1) Sumber bunyi yang terdapat di lingkungan kita 

Sumber bunyi yang paling mudah adalah alat musik. Untuk 

menghasilkan bunyi yang diinginkan masing-masing alat musik 

tersebut memiliki cara tersendiri. 
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(2) Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar 

Contoh benda yang bergetar menghasilkan bunyi yaitu 

angklung, balon yang ada pada kaleng serta pada saat kita berbicara, 

pita suara yang ada didalam tenggorokkan juga bergetar. 

(3) Perambatan Bunyi 

(a) Bunyi merambat melalui zat padat 

(b) Bunyi merambat melalui zat cair 

(c) Bunyi merambat melalui udara. 

B. Penelitian yang Relevan 

Keberhasilan pembelajaran yang dicapai dengan menggunakan model 

pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain telah dibuktikan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu : 

1. Treagust. David F, Liew. Chong-Wah (1995: 70) yang berjudul  “A 

Predict-Observe-Explain Teaching Sequence for Learning about Student 

Understanding of Heat and Expansion of Liquids”. Penggunaan model 

Predict Observe Explain efektif untuk meningkatkan keterampilan 

pengamatan dan pemanhaman siswa pada saat sebelum melakukan 

percobaan dan setelah melakukan percobaan pada mata pelajaran Sains 

materi sumber energi panas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa meningkat secara optimal melalui percobaan. 

2. Chong-Wah, Liew (1998: 3) yang berjudul “The Effectiveness of Predict-

Observe-Explain Tasks in Diagnosing Students’ Understanding of 

Science and in Identifying Their Levels of Achievement”. Penelitian ini 
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melibatkan penelitian tindakan untuk mengeksplorasi efektivitas teknik 

Memprediksi-Amati-Jelaskan (POE) dalam mendiagnosis pemahaman 

siswa tentang ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi tingkat prestasi 

siswa. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa 

POE efektif dalam memfasilitasi guru dan siswa dalam 

mendokumentasikan prestasi siswa dan profil kemajuan siswa. 

3. Matthew Kearney (2004: 3) yang berjudul “Classroom Use of Multimedia-

Supported Predict-Observe-Explain Tasks in a Social Constructivist 

Learning Environment”. Penelitian ini membicarakan tentang keefektifan 

penggunaan multimedia yang didukung tugas POE untuk memfasilitasi 

diskusi dalam belajar IPA. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu 

adanya peningkatan kreativitas siswa dalam penggunaan multimedia mata 

pelajaran IPA. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini bermula dari permasalahan pada kegiatan pembelajaran IPA 

di kelas masih berpusat pada guru. Strategi pembelajaran yang digunakan guru 

kurang bervariasi sehingga proses pembelajaran IPA menjadi kurang menarik dan 

cenderung membosankan bagi siswa. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk 

melakukan pengamatan atau eksperimen saat pembelajaran, sehingga kurang 

adanya kreativitas yang dimiliki siswa. Oleh karena itu model pembelajaran 

kolaboratif tipe POE diujikan untuk mengetahui pengaruh dalam kreativitas dan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA.  
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Model pembelajaran mempunyai peran yang cukup besar dalam proses 

pembelajaran. Salah satu model yang dapat dikembangkan agar siswa aktif, 

kreatif dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran kolaboratif tipe Predict 

Observe Explain. Proses pembelajaran dengan model pembelajaran POE siswa 

diberi kesempatan untuk memprediksi suatu keadaan, mengalami sendiri atau 

melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan.  

Pengaruh model pembelajaran POE ini ditunjukkan dari adanya 

peningkatan pada kreativitas dan prestasi antara dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Model pembelajaran POE dapat dikatakan 

berpengaruh jika kreativitas dan prestasi belajar pada kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari kelompok kontrol. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpkir 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh pada kualitas 

pembelajaran IPA. Selain itu, model pembelajaran kolaboratif tipe POE 

diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut demi terciptanya 

pembelajaran yang ideal berdasarkan tujuan pendidikan nasional. 

D. Hipotesis Penelitian 

    Berdasarkan kerangka berpikir, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe 

Explain terhadap Kreativitas siswa kelas IV B SD Negeri 1 Banteran. 

2. Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe 

Explain terhadap Prestasi Belajar siswa kelas IV B SD N 1 Banteran.  
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