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Abstrak.Data hasil belajar materi jamur yang diperoleh dari observasi pendahuluan yang 

dilakukan di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota Jambi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

pada materi tersebut rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya siswa yang menganggap bahwa 

materi tersebut sangat sulit untuk dipahami. Berdasarkan hal tersebut pendidik harus 

menggunakan model pembelajaran yang tepat agar dapat merubah pikiran siswa yang tadinya 

menganggap materi jamur adalah materi yang sulit dipahami menjadi siswa yang menganggap 

materi jamur adalah materi yang menyenangkan untuk dipelajari. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik adalah model pembelajaran POE. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan model pembelajaran POE berbasis saintifik 

terhadap hasil belajar biologi siswa pada materi jamur (Fungi) di kelas X MIA SMA Negeri 11 

Kota Jambi. Jenis penelitian ini merupakan True Eksperimen. Sampel yang digunakan terdiri 

dari 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan data untuk ranah kognitif 

menggunakan instrumen berupa tes, untuk ranah afektif menggunakan angket dan untuk ranah 

psikomotor menggunakan lembar unjuk kerja yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil 

tes yang telah didapat kemudian dianalisis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji-t. Adapun hasil belajar kognitif menunjukkan bahwa thitung = 3,65 > ttabel = 1,74 yang artinya 

HI diterima. Untuk hasil belajar aspek afektif menunjukkan bahwa thitung = 4,49 > ttabel = 1,74 

yang artinya HI diterima. Untuk hasil belajar  aspek psikomotor menunjukkan bahwa thitung = 2,2 

> ttabel = 1,74 yang artinya HI diterima. Dari analisis uji hipotesis yang telah dilakukan terhadap 

ketiga data hasil belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran POE berbasis saintifik terhadap hasil belajar biologi siswa pada ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotor.  
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ABSTRAC 

 

 
The data of learning result of mushroom material obtained from preliminary observation done in 

class X MIA SMA Negeri 11 Kota Jambi shows that student learning outcomes on the material 

is low. This is caused by the number of students who consider that the material is very difficult 

to understand. Based on that the educator must use the appropriate learning model in order to 

change the mind of students who previously considered the material of the fungus is a difficult 

material to be understood to be a student who thinks mushroom material is a fun material to 

learn. One of the learning models that educators can apply is the POE learning model. This 

study aims to see the effect of the application of scientific-based POE learning model to the 

students' biology learning outcomes in the mushroom material (Fungi) in the class X MIA SMA 

Negeri 11 Kota Jambi. This type of research is True Experiment. The sample used consisted of 

2 classes: experimental class and control class. Data collection for cognitive domain using test 

instrument, for affective domain using questionnaire and psychomotor domain using 

performance sheet that has been tested its validity and reliability. The results of tests that have 

been obtained are then analyzed. Hypothesis testing is done by using t-test. The cognitive 

learning result shows that tcount = 3.65> ttabel = 1.74 which means HI accepted. For learning 

result affective aspect shows that tcount = 4.49> ttabel = 1.74 which means HI accepted. For 

psychomotor learning result showed that tcount = 2,2> ttabel = 1,74 which means HI accepted. 

From the analysis of hypothesis test that has been done on the three data of learning result can 

be concluded that there is influence of application of science-based POE learning model to the 

student's biology learning outcomes in cognitive, affective, and psychomotor domains. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam 

perkembangan suatu masyarakat. Majunya 

kehidupan suatu bangsa dan negara dapat 

dilihat dari segi pendidikan yang ada di 

negara tersebut. Jikapendidikan di suatu 

negara maju dan berjalan dengan baik maka 

dapat dipastikan negara tersebut dapat 

berkembang dengan pesat. Oleh karena itu 

sangatpenting bagi kita dalam mencerdaskan 

generasi muda yang akan menjadi tonggak 

negara. Menurut Hamalik (2011:79) 

pendidikan adalah suatu proses dalam 

rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi 

diperlukan dalam kehidupan masyarakat. 

MenurutAunurrahman (2013:35) 

belajar adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dalam perubahan 

tingkah laku baik melalui latihan dan 

pengalaman yang menyangkut aspek-aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu. Proses 

perubahan tingkah laku yang dicapai oleh 

siswa melalui pengalaman belajar disebut 

dengan hasil belajar. Biologi merupakan 

salah satu cabang ilmu pengetahuan alam 

yang mempelajari mahkluk hidup dan 

kehidupannya dari berbagai aspek persoalan 

dan tingkat organisasinya.Proses 

pembelajaran biologi adalah proses yang 

menyeluruh dan saling berhubungan antara 

materi biologi yang satu dengan materi 

biologi yang lain. Dalam melakukan 

kegiatan proses pembelajaran, permasalahan 

yang sering terjadi dalam pembelajaran 

biologi adalah kurangnya keaktifan diantara 

para siswa dan penyampaian materi yang 

bersifat teoritis. Hal ini dapat terjadi karena 

siswa yang cenderung pasif dan tidak mau 

mencoba lebih memahami materi yang 

diajarkan. 

Menurut Aunurrahman (2013:143) 

penggunaan model pembelajaran yang tepat 

dapat mendorong tumbuhnya rasa senang 

siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi dalam mengerjakan 

tugas, memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk memahami pelajaran sehingga 

memungkinkan siswa mencapai hasil belajar 

yang lebih baik. Menurut Woolfolk (dalam 

Warsono dan Hariyanto, 2013:161) 

pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) adalah suatu pengaturan yang 

memungkinkan para siswa bekerja sama 

dalam suatu kelompok campuran dengan 

kecakapan yang berbeda-beda, dan akan 

memperoleh penghargaan jika kelompoknya 

mencapai suatu keberhasilan. 

Model pembelajaran POE adalah 

model pembelajaran yang menghadapkan 

peserta didiknya pada suatu permasalahan 

sebagai dasar dalam melakukan 

pembelajaran atau dengan kata lain adalah 

siswa belajar melalui permasalahan yang 

diajukan oleh guru mengenai materi Jamur 

(Fungi). Melalui model ini siswa diharapkan 

dapat menggali dan mengembangkan 

informasi yang didapat serta berusaha aktif 

dalam mencari semua informasi mengenai 

materi Jamur (Fungi). Tahapan-tahapan 

yang terdapat pada model pembelajaran 

dapat mendukung siswa untuk mempunyai 

kemampuan berpikir kritis dan menjadikan 

siswa aktif dalam proses pembelajaran 

karena setiap tahapan pada model 

pembelajaran POE melibatkan siswa secara 

langsung.  

Belajar dengan model pembelajaran 

POE, siswa diibaratkan sebagai seorang 

ilmuan yang diberikan kebebasan untuk 

dapat mengeksplorasi atau mengembangkan 

segala ide maupun gagasan dan 

kemampuannya untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Proses belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran POE 

dapat digunakan oleh guru untuk dapat 

memberikan pengertian yang mendalam 

pada proses pembelajaran, dimana awal 

mulai belajar berasal dari sudut pandang 

siswa bukan dari guru ataupun ahli-ahli 

sains lainnya sehingga siswa dapat 

membentuk pengetahuannya berdasarkan 

observasi secara nyata. 
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Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik dapat mengembangkan karakter 

siswa, melibatkan proses-proses kognitif 

yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelektual siswa, khususnya 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa 

dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran sehingga menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(Student Center Learning) (Daryanto, 

2014:53). 

Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kota Jambi 

pada Oktober 2016 terhadap gurunya 

ternyata tidak semua materi menggunakan 

model pembelajaran karena ketika model 

pembelajaran dilaksanakan hanya beberapa 

sub materi saja yang tersampaikan dan dari 

wawancara yang telah dilakukan hanya 

sebagian kecil siswa yang tertarik dalam 

mengikuti proses pembelajaran sedangkan 

yang lainnya cenderung merasa bosan. 

Karena banyaknya siswa yang merasa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran maka 

menyebabkan proses pembelajaran kurang 

tercipta sehingga suasana belajar menjadi 

tidak kondusif.Setelahdiwawancara ternyata 

guru tidak pernah menggunakan model 

pembelajaran POE dan  materi yang 

siswanya banyak tidak mencapai KKM 

adalah materi Jamur (Fungi) sehingga 

membuat hasil belajarnya rendah. 

Oleh karena itu perlu suatu upaya 

yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

guru dalam menyelesaikanmasalah tersebut 

adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan serta rasa ingin tahu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran POE.  

Berdasarkan latarbelakang masalah 

yang telah dikemukakan maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran POE 

(Predict, Observe, and Explain)Berbasis 

Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Siswa Pada Materi Jamur (Fungi) Di 

Kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota 

Jambi”. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian True-eksperimen dengan desain  

Posttest  Only  Control  Design.Menurut 

Arikunto (2014:173) populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X MIA SMA Negeri11 Kota Jambi 

tahun ajaran 2016/2017. Sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel 

adalah sebagian dari populasi atau wakil 

dari populasi yang diteliti (Sugiyono, 

2016:62).Untuk memperoleh sampel dari 

populasi digunakan teknik simplerandom 

sampling. Teknik ini digunakan apabila 

populasi dianggap homogen.Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

MIA.3 sebagai kelas Eksperimen dan siswa 

kelas XMIA.2 sebagai kelas kontrol pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan memberikan 

soal posttest setelah selesai proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada materi jamur (Fungi). 

Soal yang digunakan adalah soal yang telah 

diuji coba dan telah memenuhi syarat 

kriteria validitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan reliabilitas. Selain itu juga 

digunakan angket yang berupa lembar 

penilaian diri untuk penilaian afektif dan 

lembar unjuk kerja untuk penilaian 

psikomotor. 

 

Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil 

belajar pada aspek kognitif kedua kelas 

sampel adalah tes soal objektif pilihan 

ganda. 

Cara mengolah skor tes pilihan ganda adalah 

dengan rumus (Arikunto, 2014:193): 
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𝑠𝑘𝑜𝑟 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑥 100% 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal maka dilakukan beberapa 

pengujian diantaranya tingkat kesukaran 

soal, daya pembeda, reliabilitas soal, dan 

validitas soal.  

Untuk mengukur aspek afektif 

digunakan angket. Sugiyono (2014:199) 

berpendapat bahwa angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.Dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada aspek 

afektif adalah angket yang berupa lembar 

penilaian diri.Nilai afektif dikonfirmasi 

dengan rumus: 

Nilaiafektif=
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 𝑥 100 

Untuk mengukur aspek psikomotor 

digunakan lembar unjuk kerja. Arikunto 

(2014:198) berpendapat bahwa lembar 

unjuk kerja merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri 

yang spesifik. Lembar unjuk kerja atau 

pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh indra. Nilai 

psikomotor dikonfirmasi dengan rumus: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑠𝑖𝑘𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
jumlah skor yang diperoleh 

jumlah skor maksimum
𝑋 100 

Setelah itu dilakukan uji lanjut untuk 

menguji hipotesis. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisis adalah data 

hasil Post Test pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Menurut Sudjana 

(2010:466)untuk menguji kenormalan data 

digunakan uji lilieforsdengan rumus: 

      Z1 = 
𝑥𝑖−𝑋 

𝑠
 

Jika Lo < Ltabel berarti tabel berdistribusi 

normal sedangkan jika Lo > Ltabel berarti 

hasil belajar berdistribusi tidak normal. 

Setelah melakukan uji normalitas maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

homogenitas.  

Untuk menentukan homogenitas 

digunakan rumus: 

         F = 
𝑆𝐴

2

𝑆𝐵
2  

Kedua kelompok data mempunyai varian 

yang homogen jika Fhitung< Ftabel yang 

didapat dari daftar distribusi F dengan 

menggunakan taraf nyata 0,05 derajat 

kebebasan sebaliknya kedua kelompok data 

mempunyai varian yang tidak homogen jika 

Fhitung> Ftabel. 

Pengujian hipotesis digunakan uji t. 

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang 

digunakan adalah kesamaan dua rata-rata 

dengan uji satu pihak yaitu pihak kanan. 

Oleh karena itu dapat dirumuskan pasangan 

hipotesis nol dan tandingannya yaitu : 

H0 :μ1 ≤ μ2 

H1 :μ1>μ2 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Ranah Kognitif 

Tabel 1 Rata-rata dan Simpangan baku Hasil Post 

test 

Kelas Jumlah 

Peserta 

Rata-

Rata 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 38 82,10 9,69 

kontrol 40 74,25 9,89 

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat 

dilihat bahwa adanya perbedaan rata-rata 

hasil belajar kognitif siswa antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol setelah 

diberikan perlakuan.Uji normalitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji Liliefors. Tujuannya 

untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol terdisribusi normal atau tidak. Uji 

homogenitas yang digunakan untuk 

mengukur kehomogenan sampel adalah 

dengan uji Fisher. Hasil uji homogenitas tes 

akhir diperoleh Fhitung sebesar 1,02 dan Ftabel 

2,26. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa 

Fhitung < Ftabel maka dapat diketahui bahwa 

kedua kelompok data pada kelas eksperimen 
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dan kelas kontrol mempunyai varian yang 

homogen.  

Setelah dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas diketahui bahwa data 

terdistribusi normal dan homogen, 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Untuk 

menguji hipotesis digunakan uji-t. 

Berdasarkan perhitungan uji-t, didapatlah 

hasil perhitungan yaitu thitung 3,65 dan ttabel 

1,74. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa 

thitung >ttabel makaHI diterima sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Model pembelajaran POE 

berbasis saintifik berpengaruh terhadap hasil 

belajar biologi siswa di kelas X MIA SMA 

Negeri 11 Kota Jambi pada ranah kognitif. 

 

Ranah Afektif  
Tabel 2 Rata-rata dan Simpangan baku Hasil Belajar 

Afektif 

Kelas Jumlah 

Peserta 

Rata-

Rata 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 38 86,39 8,91 

kontrol 40 77,4 9,34 

 Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat 

dilihat bahwa adanya perbedaan rata-rata 

hasil belajar kognitif siswa antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol setelah 

diberikan perlakuan.Uji normalitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji Liliefors. Tujuannya 

untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol terdisribusi normal atau tidak. Uji 

homogenitas yang digunakan untuk 

mengukur kehomogenan sampel adalah 

dengan uji Fisher. Hasil uji homogenitas tes 

akhir diperoleh Fhitung sebesar 1,04 dan Ftabel 

2,26. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa 

Fhitung < Ftabel maka dapat diketahui bahwa 

kedua kelompok data pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai varian yang 

homogen.  

Setelah dilakukan ujinormalitas dan 

uji homogenitas diketahui bahwa data 

terdistribusi normal dan homogen, 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Untuk 

menguji hipotesis digunakan uji-t. 

Berdasarkan perhitungan uji-t,didapatlah 

hasil perhitungan yaitu thitung 4,49 dan 

ttabel1,74. Dari data tersebut jelas terlihat 

bahwa thitung >ttabel makaHI diterima sehingga 

dapat dinyatakan bahwa Model 

pembelajaran POE berbasis saintifik 

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 

siswa di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota 

Jambi pada ranah afektif. 

Ranah Psikomotor 
Tabel 3 Rata-rata dan Simpangan baku Hasil Belajar 

Psikomotor 

Kelas Jumlah 

Peserta 

Rata-

Rata 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 38 81,00 9,67 

Kontrol 40 76,05 10,78 

 Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat 

dilihat bahwa adanya perbedaan rata-rata 

hasil belajar kognitif siswa antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol setelah 

diberikan perlakuan.Uji normalitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji Liliefors. Tujuannya 

untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol terdisribusi normal atau tidak. Uji 

homogenitas yang digunakan untuk 

mengukur kehomogenan sampel adalah 

dengan uji Fisher. Hasil uji homogenitas tes 

akhir diperoleh Fhitung sebesar 1,11 dan Ftabel 

2,26. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa 

Fhitung < Ftabel maka dapat diketahui bahwa 

kedua kelompok data pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai varian yang 

homogen.  

Setelah dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas diketahui bahwa data 

terdistribusi normal dan homogen, 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Untuk 

menguji hipotesis digunakan uji-t. 

Berdasarkan perhitungan uji-t,didapatlah 

hasil perhitungan yaitu thitung 2,2 dan 

ttabel1,74. Dari data tersebut jelas terlihat 

bahwa thitung >ttabel makaHI diterima sehingga 

dapat dinyatakan bahwa Model 

pembelajaran POE berbasis saintifik 

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 

siswa di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota 

Jambi pada ranah psikomotor. 

B. PEMBAHASAN 

Ranah Kognitif 

Hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari 

nilai post-test yang berupa soal-soal 
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objektif.Berdasarkan tes yang telah 

diberikan kepada siswa, diperoleh rata-rata 

hasil belajar siswa untuk kelas eksperimen 

sebesar 82,10 sedangkan untuk kelas kontrol 

sebesar 74,25. Hal tersebut dapat dilihat 

seperti Gambar 1berikut 

 
 

 

Gambar 1: Diagram Hasil Belajar Kognitif Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Dari Gambar 1 tersebut dapat dilihat 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa yang signifikan. Siswa yang 

belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran POE berbasis saintifik lebih 

tinggi dibandingkan siswa yang belajar 

dengan menggunakan metode diskusi 

kelompok. Hal ini disebabkan pada kelas 

eksperimen siswa dilibatkan dalam 

melakukan suatu prediksi, melakukan 

observasi dan akhirnya menjelaskan hasil 

observasi serta prediksi mereka sebelumnya 

sehingga konsep yang diperoleh siswa akan 

melekat dalam ingatannya serta siswa akan 

lebih memahami apa yang dipelajarinya 

sedangkan di kelas kontrol siswa hanya 

melakukan diskusi kelompok dari  materi 

yang dipelajari. Berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan uji t diperolehlah hasil 

yang menunjukkan  bahwa thitung> tTabel 

yaitu3,65> 1,74 sehingga HI diterima.  

Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran POE 

(Predict, Observe and Explain) berbasis 

saintifik berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa kelas X MIA SMA Negeri 11 

Kota Jambi pada ranah kognitif. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar 

kognitif yang diperoleh kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar 

kelas kontrol. 

 

Ranah Afektif 

Hasil belajar afektif didapat melalui angket 

yang berupa penilaian diri yang diberikan 

pada akhir pertemuan. Hasil belajar afektif 

yang diperoleh di kelas eksperimen sebesar 

86,39 lebih tinggi dibandingkan yang 

diperoleh di kelas kontrolsebesar 77,4. Hal 

tersebut dapat dilihat seperti Gambar 2  

berikut 

 

 
 

 

Gambar 2: Diagram Hasil Belajar Afektif Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Gambar 2 tersebut menjelaskan 

bahwa HI diterima sehingga dapat diketahui 

bahwa model pembelajaran berbasis 

saintifik berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa pada ranah afektif. Pemberian 

lembar  penilain diri diakhir pertemuan 

bertujuan untuk agar siswa dapat 

mengetahui bagaimana sikapnya pada saat 

mengikuti proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari pengujian hipotesis didapatkan bahwa 

thitung> tTabel yaitu4,49 > 1,74 sehingga HI 

diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran POE  

berbasis saintifik berpengaruh terhadap hasil 
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belajar siswa kelas X MIA SMA Negeri 11 

Kota Jambi pada ranah afektif. 

Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari 

lembar unjuk kerja. Dalam menilai hasil 

belajar ranah psikomotor peneliti meminta 

bantuan kepada beberapa teman untuk 

menjadi observer. Setiap observer 

bertanggung jawab untuk menilai satu 

kelompok. Hasil belajar psikomotor yang 

diperoleh pada kelas eksperimen  sebesar 

81,00 dan hasil belajar psikomotor di kelas 

kontrol sebesar 76,05. Hal tersebut dapat 

dilihat seperti Gambar 3 berikut  
 

 
 

 

Gambar 3: Diagram Hasil Belajar Psikomotor Kelas 

Eksperimen  dan  Kelas Kontrol 

 

Gambar 3 tersebut menjelaskan 

bahwa HI diterima sehingga dapat diketahui 

bahwa model pembelajaran POE berbasis 

saintifik berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa pada ranah psikomotor. Hal ini 

dapat dilihat dari perbedaan rata-rata yang 

terdapat dari kedua kelas tersebut. 

Hasil uji hipotesis yang diperoleh 

menunjukkan bahwa thitung> tTabel yaitu2,2 > 

1,74 sehingga HI diterima. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis saintifik berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa kelas X MIA 

SMA Negeri 11 Kota Jambi pada ranah 

psikomotor. 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Model pembelajaran POE (Predict, 

Observe, and Explain) berbasis saintifik 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

biologi siswa pada materi jamur (fungi) 

di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota 

Jambi pada ranah kognitif dengan thitung = 

3,65 dan ttabel = 1,74. 

2. Model pembelajaran POE (Predict, 

Observe, and Explain) berbasis saintifik 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

biologi siswa pada materi jamur (fungi) 

di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota 

Jambi pada ranah afektif dengan thitung = 

4,49 dan ttabel = 1,74. 

3. Model pembelajaran POE (Predict, 

Observe, and Explain) berbasis saintifik 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

biologi siswa pada materi jamur (fungi) 

di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kota 

Jambi pada ranah psikomotor dengan 

thitung = 2,2 dan ttabel = 1,74 

 

Saran  

1. Guru diharapkan dapat menerapkan 

model pembelajaran POE berbasis 

saintifik dalam proses pembelajaran 

biologi. Hal ini dikarenakan dengan 

model pembelajaran POE berbasis 

saintifik siswa dilibatkan secara langsung 

dalam membuat prediksi, melakukan 

observasi, dan menjelaskan hasil 

observasi dan prediksi yang telah dibuat 

sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa serta berdampak pada 

pencapaian hasil belajar tinggi. 

2. Peneliti hanya melakukan penelitian pada 

materi jamur (Fungi). Jadi peneliti 

berharap adanya penelitian dengan materi 

yang berbeda atau pengembangan media 

pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran POE (Predict, 

Observe and Explain) berbasis saintifik. 
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