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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict Observe Explain (POE) 

a. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaan di 

kelas, atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Joyce dalam Majid, 2014: 13-

14). Sedangkan menurut Trianto (2010: 51) model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. 

Fungsi model pembelajaran di sini adalah sebagai pedoman bagi 

perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

seperti yang dikemukakan oleh Joyce dan Weil (Trianto, 2010: 53).  

Pengertian model pembelajaran menurut para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan 

atau konsep pembelajaran yang menggambarkan prosedur dalam proses 

pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam 

mendesain pembelajaran untuk peserta didik sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa pendekatan 
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pembelajaran sama saja dengan model pembelajaran. Misalnya saja 

pendekatan PDEODE (Predict-Discus-Explain-Observe-Discus-Expalin) 

yang dilandasi oleh teori kontruktivisme Jean Piase serta teori 

pemrosesan informasi dari Burner ternyata pengembangan dari strategi 

POE (Predict-Observe-Explain). Jika melihat sintaksnya Joyce dan 

Weil (Warsono dan Hariyanto, 2013: 170-171) menggolongkannya 

sebagai model pembelajaran. 

Model pembelajaran memiliki ciri khusus adapun ciri-ciri model 

pembelajaran menurut Rusman (2011: 136) ciri-ciri model 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

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

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

3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Misalnya model synectic dirancang untuk 
memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. 

4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: a) urutan 
langkah-langkah pembelajaran (syntax); b) adanya prinsip-
prinsip reaksi; c) sistem sosial; d) 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: a) dampak pembelajaran, yaitu hasil 
belajar yang dapat diukur; b) dampak pengiring, yaitu hasil 
belajar jangka panjang. 

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

Pemaparan menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

model pembelajaran yaitu, berasal dari teori pendidikan dan teori 

belajar yang mempunyai misi atau tujuan yang dapat dijadikan 
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pedoman untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas. Setiap 

model pembelajaran memiliki cara dan langkah-lahkahnya tersendiri. 

Dalam membuat persiapan mengajar guru berpedoman pada model 

pembelajaran yang dipilihnya. 

 
b. Model Pembelajaran Kolaboratif 

Pembelajaran aktif yang kolaboratif terdiri dari pembelajaran 

kolaboratif dan pembelajaran kooperatif. Menurut sejarahnya, istilah 

pembelajaran kolaboratif bersumber dari inggris dan Negara-negara 

anggota persemakmuran seperti Irlandia Utara, Wales dan lainnya, 

sedangkan istilah pembelajaran kooperatif berkembang di Amerika 

serikat menurut Warsono dan Hariyanto (2013: 50). Perlu diketahui 

bahwa antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran kooperatif 

sulit dipisahkan karena kemiripannya, terutama karena kedua metode 

tersebut melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, Warsono dan 

Hariyanto (2013: 51). Pembelajaran kolaboratif lebih menekankan 

kepada adanya kolaboratif daripada kerja siswa secara mandiri. 

Pembelajaran kolaboratif dapat dilakukan dalam kelompok kecil 2-7 

orang namun bisa juga dalam kelompok yang anggotanya 8-15 orang. 

Menurut Nelson (Suyatno, 2009: 50) menyatakan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran kolaboratif yaitu: 

1) Melibatkan siswa dalam ajang pertukaran gagasan dan 
informasi. 

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. 

Pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif…, Anang Rahayu Catur Pradana, FKIP UMP, 2019 



 
 

12 
 

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. 
 

Pemaparan menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

model pembelajaran kolaboratif yaitu, pada proses pembelajaran 

kolaboratif siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. 

Guru berperan sebagai mediator dalam mengembangkan pembelajaran. 

Pembelajaran kolaboratif dilakukan dengan membentuk kelompok 

siswa agar setiap anggota kelompok dapat berdiskusi dan membangun 

hubungan kerja dalam kelompok. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kolaboratif menurut 

Suyatno (2009: 50) sebagai berikut: 

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. 

5) Guru menunjuk 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 menanggapi. 
Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit. 

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

7) Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah 
dikumpulkan, disusun per kelompok kolaboratif. 
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8) Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan 
pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. 
 

Dalam pembelajaran kolaboratif terdapat langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh seorang guru. Setiap langkah yang ada harus 

dilakukan secara runtut dan benar. Hal tersebut dikarenakan masing-

masing langkah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

 
c. Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

POE merupakan singkatan dari Predict, Observe, Explain. Jika 

melihat sintaksnya yang ketat, Joyce dan Weil menggolongkan POE 

sebagai model pembelajaran (Warsono dan Hariyanto, 2013: 171). 

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh White dan Gunstone 

(1992). Tujuan dari model ini untuk mengungkap kemampuan siswa 

dalam melakukan prediksi secara individual. Model pembelajaran POE 

banyak dikembangkan dalam pendidikan sains, termasuk kimia 

(Warsono dan Hariyanto, 2013: 93). 

Model pembelajaran POE menurut Warsono dan Hariyanto (2013: 

93) dilandasi oleh teori pembelajaran kontruktivisme yang beranggapan 

bahwa melalui kegiatan prediksi, observasi, menerangkan suatu hasil 

pengamatan, maka struktur kognitif siswa akan terbentuk dengan baik. 

Teori pembelajaran kontruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran 

yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita 

membangun dan mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang 

dunia tempat kita hidup (Suyono dan Hariyanto, 2014: 105). 
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Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) menurut Warsono dan 

Hariyanto (2013: 93)  antara lain: 

1) Dapat digunakan untuk mengungkap gagasan awal siswa. 
2) Memberikan informasi kepada guru tentang pemikiran siswa. 
3) Membangkitkan diskusi. 
4) Memotivasi siswa agar berkeinginan untuk melakukan 

eksplorasi konsep. 
5) Membangkitkan keinginan untuk menyelidiki. 

 
Pemaparan menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

yang diperoleh dari implementasi model pembelajaran Predict Observe 

Explain (POE) yaitu guru dapat mengetahui gagasan atau pemikiran 

awal siswa. Selain itu dapat membangkitkan diskusi yang baik antara 

siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) juga bermanfaat untuk memberikan 

motivasi kepada siswa untuk mempelajari suatu konsep yang belum 

dipahaminya. 

Langkah-langkah pembelajaran POE menurut Warsono dan 

Hariyanto (2013: 94) yaitu sebagai berikut: 

1) Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil berkisar antara 3-
8 orang tergantung pada jumlah siswa 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. 
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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) Laksanakanlah 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 atau menambahkan penjelasan 

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

laksanakan diskusi kelompok. 
 

Pada pembelajaran Predict Observe Explain (POE) terdapat 

langkah-langkah dalam kegiatan pembelajarannya. Langkah-langkah 

tersebut yaitu pertama guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok kecil tergantung dari jumlah siswa dan tingkat kesukaran 

materi yang akan diajarkan. Kedua guru menyiapkan demonstrasi 

sesuai materi yang akan diajarkan semenarik mugkin agar siswa 

melakukan observasi dengan antusias dan teliti. Selanjutnya siswa 

diminta memprediksi tentang apa yang akan terjadi, setelah itu guru 

melakukan sebuah demonstrasi dan siswa diminta untuk mengamati. 

Kemudian siswa memperbaiki atau menambahkan penjelasan dari hasil 

observasinya, terakhir siswa menjelaskan hasil observasinya di depan 

kelas dan melakukan diskusi kelompok. 

Pemaparan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran POE menuntut siswa untuk melakukan prediksi dan 

membandingkan prediksinya dengan hasil observasi yang 

dilakukannya. Sehingga, model pembelajaran POE memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain 

dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya, Burton (Susanto, 2013: 3). Belajar 

itu bukan sekedar mengingat atau menghafal saja, namun lebih luas 

daripada itu. Aunurrahman (2011: 36) berpendapat bahwa belajar 

menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau 

disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam 

melakukan suatu kegiatan tertentu, baik pada aspek jasmani maupun 

aspek mental yang mungkin terjadinya perubahan pada dirinya.  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tungkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Dari beberapa 

pemaparan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah aktifitas seseorang yang didalamnya terjadi perubahan tingkah 

laku sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku ini mencakup 

perubahan kebiasaan, sikap, dan keterampilan. 
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b. Pengertian Prestasi Belajar 

Hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan proses belajar 

dapat disebut prestasi belajar. Arifin (2013: 12) menyatakan bahwa kata 

“prestasi” berasal dari Bahasa Belanda yaitu prestatie kemudian dalam 

Bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Prestasi 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu, Nawawi (Susanto, 2013: 5). 

Prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Mulyasa (2006: 

194-195) berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya siswa belajar 

sebagian besar terletak pada usaha dan kegiatannya sendiri, disamping 

faktor kemauan, minat, ketekunan, tekad untuk sukses dan cita-cita 

tinggi yang mendukung setiap usaha dan kegiatannya. Pemaparan 

prestasi belajar menurut pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan pembelajaran. Prestasi belajar biasanya 

dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Ahmadi dan 

Supriyono (2013: 138) menggolongkan faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu: 

1) Faktor Internal 
a) Faktor jasmaniah baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Misalnya, pengelihatan, pendengaran, struktur 
tubuh dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang 
diperoleh terdiri atas: 
(1) Faktor intelektif yang meliputi faktor potensial yaitu 

kecerdasan dan bakat dan faktor kecakapan nyata yaitu 
prestasi yang telah dimiliki. 

(2) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 
tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 
motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 
2) Faktor Eksternal 

a) Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan kelompok. 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 
belajar dan iklim. 

d) Faktor lingungan spiritual atau keamanan. 
 

Pemaparan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

ahli di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam 

diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal). 
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3. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di SD. Susanto (2013: 167) berpendapat 

bahwa IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran-penalaran sehingga 

mendapatkan kesimpulan. Aly dan Rahma (2010: 18) menyebutkan 

bahwa IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau 

disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu melakukan observasi 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, 

observasi dan demikian seterusnya kait-mengkait antara cara yang satu 

dengan cara yang lainnya. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah pada diri siswa. Trianto (2010: 141) 

menjelaskan bahwa hakikat 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. Pemaparan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari 

alam semesta. IPA dibangun atas dasar sikap ilmiah dan terwujud 
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sebagai produk ilmiah yang disusun dengan cara yang saling berkaitan 

antara observasi, eksperimen, dan penyimpulan teori. 

 

b. Karakteristik Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar menurut Jacobson dan 

Bergman tahun 1980 (Susanto, 2013: 170) memiliki karakteristik, 

diantaranya sebagai berikut: 

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. 
 

Pemaparan menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pembelajaran IPA yaitu merupakan ilmu yang 

mempelajari diri sendiri dan alam semesta serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara alamiah. 
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c. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Mata pelajaran IPA di SD menurut Mulyasa (2009: 111) bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakianan 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 positip dan kesadaran 
tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 
IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

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

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta 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 atau MTs. 
 

Pemaparan menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemberian pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa mampu 

menguasai konsep IPA dan mampu mengembangkan sikap ilmiah 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga siswa 

lebih menyadari kebesaran dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 

 
d. Materi IPA pada Tema 9 Kayanya Negeriku 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini akan difokuskan pada 

pembelajaran IPA pokok bahasan sumber energi pada kelas IV semester 

II yang tercantum pada Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 

Tema 9 Kayanya Negeriku Subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di 

Indonesia.  
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Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Indikator IPA 

Kompetensi Dasar 
 

Indikator 
 

3.5 Mengidentifikasi berbagai 
sumber energi, perubahan 
bentuk energi, dan sumber 
energi alternatif (angin, air, 
matahari, panas bumi, bahan 
bakar organik, dan nuklir) 
dalam kehidupan sehari-hari. 

3.5.1 Mengetahui macam-macam 
energi dan perubahannya. 

 

4.5  Menyajikan laporan hasil 
pengamatan dan penelusuran 
informasi tentang berbagai 
perubahan bentuk energi. 

4.5.1 Memahami pemanfaatan 
berbagai sumber energi. 

 

Materi yang digunakan yaitu: 

1) Energi Panas 

Panas merupkan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan 

oleh panas disebut energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi 

ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi 

kalor. Energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara 

lain: 

a) Energi panas yang dihasilkan oleh 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. 
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b) Energi panas yang dihasilkan oleh gesekan benda 

Energi panas 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. 

2) Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-

bunyian, misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan 

bunyi gong. Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut 

sumber bunyi. 

a) Sumber bunyi yang terdapat di lingkungan kita 

Sumber bunyi yang paling mudah ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari adalah alat musik. Untuk menghasilkan bunyi yang 

diinginkan masing-masing alat musik tersebut memiliki cara 

tersendiri. 

b) Sumber bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar 

Contoh benda yang bergetar menghasilkan bunyi yaitu angklung, 

pada saat kita berbicara juga menghasilkan bunyi karena pita 

suara yang ada di dalam tenggorokan juga bergetar. 

3) Energi Listrik 

Energi listrik adalah sumber energi yang menghasilkan arus listrik. 

Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah 

tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, 
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bunyi, dan gerak. Banyak sumber energi yang dapat menghasilkan 

energi listrik. Contoh sumber energi yang dapat menghasilkan listrik 

adalah matahari, arus air, dan angin. 

4) Bentuk-bentuk Perubahan Energi 

a) Energi Listrik-Energi Panas 

Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah 

penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. 

b) Energi Listrik-Energi Gerak 

Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan 

AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. 

c) Energi Panas-Energi Panas 

Contohnya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka 

akan panas. 

d) Energi Cahaya-Energi Listrik 

Contohnya penggunaan panel surya. 

e) Energi Listrik-Energi Panas 

Contohnya penggunaan alat pengering rambut ( hairdryer). 

f) Energi Gerak-Energi Bunyi 

Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. 

  

Pengaruh Model Pembelajaran Kolaboratif…, Anang Rahayu Catur Pradana, FKIP UMP, 2019 



 
 

25 
 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kolaboratif tipe 

Predict Observe Explain (POE) pernah diteliti oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Yuni Arfiani pada tahun 2017 dalam Unnes Science Education Journal 

yang berjudul “The Comparasion of Predict-Observe-Explain (POE) 

Learning Model Using Experimental Methods and Demonstration 

Methods in Improving Students Understanding of Physics Concept in 

Temperature and Heat”. Dalam penelitian ini proses model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE) menggunakan metode eksperimen dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam kelas sebesar 6.65. 

2. Janel P. Gernale, Fidela Q. Aranes, dan Virgil Duad pada tahun 2015 

dalam The Normal Lights Journal yang berjudul “The Effects of Predict-

Observe-Explain (POE) Approach on Students’ Achievement and Attitudes 

Towards Science”. Dalam penelitian ini model Predict Observe Explain 

(POE) dapat mempengaruhi prestasi belajar dan sikap siswa terhadap 

Sains. Penggunaan model ini mendapat umpan balik yang positif dari 

kelompok eksperimen bahwa mereka lebih tertarik belajar menggunakan 

model ini dibandingkan tidak dengan menggunakan model ini. 

3. Amalia Puspha Rini, Tri Saptuti Susiani, dan Rokhmaniyah pada tahun 

2016 dalam Jurnal Kalam Cendekia yang berjudul “Pengguanan Teknik 

Predict Observe Explain (POE) Dalam Peningkatan Pembelajaran IPA 

Tentang Energi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kedungwinangun 

Tahun Ajaran 2015/2016”. Dalam penelitian ini pengguanaan teknik 

Predict Observe Explain (POE) mendorong siswa untuk terlibat aktif 
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dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada saat penentuan prediksi, 

pelaksanaan observasi, dan penjelasan. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase ketuntasan pembelajaran IPA mengalami peningkatan dari 

siklus I sampai siklus III. 

4. Wisnu Oki Minarta pada tahun 2015 dalam Jurnal PGSD yang berjudul 

“Pengaruh Teknik Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) Pada 

Metode Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar IPA Tema 

Pahlawanku Di Sekolah Dasar”. Dalam penelitian ini ada pengaruh model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) terhadap hasil belajar 

kognitif siswa sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan mengalami 

perubahan. Ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata yang diperoleh 

sebelum mendapat  perlakuan (pretest) sebesar 59,3 dengan standar deviasi 

sebesar 13,89 dan setelah mendapat perlakuan (post test) memperoleh rata-

rata 79,7 dengan standar deviasi sebsesar 12,37. 

 

C. Kerangka Pikir 

Banyak siswa yang menyatakan bahwa pelajaran IPA merupakan mata 

pelajaran yang sulit karena banyak materi yang harus dipelajari. Pembelajaan 

IPA menjadi pembelajaran yang menyenangkan apabila dalam proses 

pembelajaran melibatkan siswa dalam belajar. Dalam pelaksanaannya guru 

masih terpaku pada buku dan belum melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Guru belum menggunakan berbagai model 

pembelajaran yang berkembang saat ini dalam proses pembelajaran. 

Prestasi belajar IPA merupakan hal yang penting dalam proses 

pembelajaran IPA. Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan 
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Model pembelajaran kurang 
bervariasi, siswa belum terlibat 

secara langsung. 

Prestasi belajar IPA penting 
bagi siswa. 

Prestasi belajar IPA menggunakan 
model pembelajaran POE 

Terdapat pengaruh dari penerapan model pembelajaran POE 
terhadap prestasi belajar IPA Tema 9 Subtema 2 pada siswa kelas 

IV di SD Negeri 2 Purwokerto Lor 

Penerapan model pembelajaran 
POE 

dasar siswa namun dipengaruhi juga oleh kualitas pembelajaran. Oleh karena 

itu model pembelajaran kolaboratif tipe Predict Observe Explain (POE) 

diujikan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan prediksi suatu fenomena yang 

akan dipelajari, melakukan observasi untuk membuktikan prediksi yang telah 

siswa buat, dan terakhir siswa menjelaskan hasil pengamatan yang telah 

dilakukannya. Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

berpengaruh prestasi belajar yang diperoleh kelompok eksperimen lebih 

tinggi daripada kelompok kontrol. Bagan kerangka piker dapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir dirumuskan hipotesis penelitian yaitu: 

Ha: Terdapat pengaruh model pembelajaran kolaboratif tipe Predict 

Observe Explain (POE) terhadap prestasi belajar IPA Tema 9 Subtema 

2 pokok bahasan sumber energi siswa kelas IV di SD Negeri 2 

Purwokerto Lor. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kolaboratif tipe Predict 

Observe Explain (POE) terhadap prestasi belajar IPA Tema 9 Subtema 

2 pokok bahasan sumber energi siswa kelas IV di SD Negeri 2 

Purwokerto Lor. 

Hipotesis dalam bentuk statistik yaitu sebagai berikut: 

Ha :       

Ho :       
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