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Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan. Strategi Predict-

Observe-Explain (POE) merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan untuk mengetahui 

pemahaman siswa mengenai suatu konsep dengan pendekatan konstruktivis. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) mendiskripsikan aktivitas dan hasil belajar, (2) menguji keefektifan penerapan model POE 

berbasis kontekstual dibanding dengan eksperimen reguler. Penelitian ini merupakan penelitian quasi 

eksperimen dengan desain control group pre-test post-test. Populasi penelitian ini adalah semua 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Rembang yang terdiri dari delapan kelas. Sampel dipilih secara 

purposif sampling diperoleh siswa kelas VIII G sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai 

kelas kontrol. Analisis data yang digunakan adalah t test dan faktor gain <g>. Pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi, test, dan lembar observasi. Hasil penelitian dengan teknik uji t 

pihak kanan dengan taraf signifikan 5%, diperoleh thitung= 2,822 untuk aktivitas siswa dan thitung= 

4,155 untuk hasil belajar Nilai thitung lebih besar dari ttabel=1,669. Selain itu, dengan teknik uji gain 

<g>, diperoleh peningkatan pemahaman pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebesar 0,530 

dan 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model POE berbasis konstektual lebih efektif 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Pada uji keefektifan model pembelajaran yang 

digunakan adalah nilai post-test kelas eksperimen yang dibandingkan dengan KKM mata pelajaran 

IPA, diperoleh thitung lebih besar dari ttabel dengan thitung sebesar 6,840 dan ttabel sebesar 2,034. Hal ini 

menunjukan bahwa model pembelajaran POE berbasis kontekstual efektif digunakan dalam 

pembelajaran fisika bab tekanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model Predict-Observe-Explain (POE) berbasis kontekstual dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, serta efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman 

tekanan SMP kelas VIII. 


