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ABSTRAK 

Wahyu Bekti Lestari. PENDEKATAN ACTIVE LEARNING MELALUI MODEL 
PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN (POE) DISERTAI MEDIA TEKA TEKI 

SILANG (CROSSWORD PUZZLE) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI 
BELAJAR  SAINS SISWA  KELAS VII C SMP NEGERI 7 PURWOREJO 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2011. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Active Learning 
melalui model Predict, Observe, Explain (POE) disertai media teka teki silang 
(crossword puzzle)  dalam meningkatkan partisipasi belajar sains siswa kelas VII 

C SMP Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2009/2010.  
Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian mengacu pada pendekatan spiral dimana tindakan dilakukan 
dalam siklus berulang melalui tahap perencanaan, tindakan, evaluasi, dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 7 Purworejo tahun 

pelajaran 2009/2010. Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat 
dan peristiwa yang terjadi selama KBM, serta dokumen/arsip. Pengumpulan data 

terdiri atas lembar observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
berupa deskriptif kualitatif. Pemeriksaan validitas data menggunakan teknik 
triangulasi metode pengumpulan data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Active 
Learning melalui model Predict, Observe, Explain (POE) disertai media Teka 

Teki Silang (crossword puzzle) dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa 
dalam pembelajaran sains. Peningkatan partisipasi belajar siswa dapat dilihat 
melalui hasil angket dan observasi. Rata-rata nilai persentase capaian setiap 

indikator dari angket partisipasi siswa pada pra siklus sebesar 69,33%, pada siklus 
I sebesar 76, 00%, dan pada siklus II sebesar 87,33%. Rata-rata nilai persentase 

capaian setiap indikator dari observasi partisipasi siswa pada pra siklus adalah 
24,47%, pada siklus I sebesar 70,31% dan pada siklus II sebesar  83,85%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Active Learning melalui metode 

Predict, Observe, Explain (POE) disertai media Teka Teki Silang (crossword 
puzzle) dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran sains 

kelas VII C SMP Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2009/2010. 
 

 

Kata Kunci: active learning, pembelajaran aktif, POE, TTS, partisipasi 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dan pengajaran adalah salah satu usaha yang bersifat sadar 

tujuan yang dengan sistematis terarah menuju perubahan tingkah laku menuju 

kedewasaan anak didik.  Selama proses belajar mengajar terdapat interaksi antara 

dua unsur, yaitu siswa/anak didik sebagai pebelajar dan guru sebagai pembelajar.   

Proses interaksi ini diharapkan dapat berjalan dengan harmonis sehingga siswa 

dapat menjalani aktivitas belajar dengan optimal.  

Hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 3-29 Maret 2010 

terhadap proses pembelajaran mata pelajaran sains kelas VII C semester ganjil di 

SMP Negeri 7 Purworejo menunjukkan  bahwa proses pembelajaran masih 

mengalami beberapa permasalahan.  Observasi di dalam kelas selama empat kali 

pertemuan menunjukkan perilaku belajar siswa yang masih kurang optimal.  

Kondisi tersebut dapat dilihat dari awal hingga akhir pembelajaran.  Keadaan 

umum kelas saat awal pembelajaran gaduh, 24 siswa tidak mengerjakan PR 

dengan tuntas, waktu penyelesaian tugas yang diberikan digunakan untuk 

menjiplak pekerjaan teman.  Saat satu jam pembelajaran telah berlangsung, 

keadaan kelas antara lain: 1. siswa berbicara secara bersamaan sebanyak 75%, 

baik itu menjawab pertanyaan lontaran maupun membicarakan hal lain, 2. siswa 

yang diam saja sebagian tampak memperhatikan guru, sebagian yang lain terlihat 

pasif dan tidak mengikuti perkembangan pembelajaran, 3. bercakap dan bercanda 

dengan teman sebangku atau antar bangku, 4. dua siswa mengerjakan tugas mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, 5. delapan siswa tampak melamun, 6. empat siswa 

tampak sering menumpukan kepala ke meja, 7. tiga siswa memain-mainkan alat 

tulis dan terlihat tidak memperhatikan pelajaran.  

Dari hasil observasi, didapatkan data rata-rata siswa yang menjawab 

pertanyaan lontaran guru sebanyak 15%, siswa yang mengerjakan tugas berupa 

penyelesaian masalah sains sebanyak 40%, siswa yang berinisiatif menerima 

tawaran mengerjakan tugas di depan kelas tanpa ditunjuk guru (inisiatif) sebesar



 0%, siswa yang mengajukan pendapat sebanyak 15%.  Siswa yang terlihat aktif 

dan menunjukkan perhatian pada pembelajaran mengelompok pada barisan kanan 

depan. 

Selain hal yang bersifat destruktif, beberapa keadaan yang positif antara 

lain terlihat dalam interaksi antar personal siswa yang sangat baik dan iklim 

pembelajaran yang santai dan tidak tegang.  Sayangnya iklim positif tersebut tidak 

diimbangi dengan penerapan pembelajaran student-centered.  Kondisi 

pembelajaran yang kurang menempatkan siswa sebagai subyek pembelajaran 

menjadikan siswa kurang aktif melibatkan diri, kurang bertanggungjawab 

terhadap penguasaan kompetensi, dan kurang berinisiatif untuk belajar sungguh-

sungguh.   

Kondisi tersebut menuntut dirubahnya paradigma pembelajaran teacher-

centered menjadi student-centered, dan siswa sebagai pasife-learner menjadi 

active-learner. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain merubah 

pendekatan mengajar dan merancang media belajar yang menarik. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip student-

centered adalah Active Learning.  Pendekatan ini menempatkan siswa murni 

sebagai subyek pembelajaran.  Proses menguasai sebuah kompetensi terdiri atas 

rangkaian proses yang terdiri atas mendengar-melihat-menanyakan-

mendiskusikan-melakukan-dan mengajarkan (Silberman, 2001: 1).  Pendekatan 

pembelajaran ini dapat diterapkan melaui model Predict, Observe, Explain (POE).  

Model pembelajaran POE terdiri atas mengajak siswa memprediksi sesuatu, 

mendiskusikan hasil prediksi, observasi secara langsung, dan menjelaskan 

kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hasil predikasi dan observasi. (Tsai, Chin 

Chung dan Ying-Tien Wu, 2005: 115). 

Penggunaan media kreatif sebagai pendukung proses pembelajaran dapat 

menjadikan kegiatan belajar semakin menarik.  Salah satu media yang dapat 

digunakan adalah media teka teki silang (crossword puzzle).  Saxena, Anurag. 

Raenelle Nessbitt, Punam Pahwa, dan Sheryl Mills.  (2009:1460) dalam  

penelitiannya tentang penerapan Active Learning melalui media Crossword Puzzle 

menjelaskan bahwa penggunaan TTS sangat berguna dan berkontribusi dalam 



pembelajaran, khususnya dalam penguasaan konsep dan kosa kata. Penggunaan 

TTS dalam sistem kelompok kecil disertai diskusi dapat mendukung konsep 

student-oriented learning dimana kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi dan 

interaksi belajar siswa, pemahaman lebih mendalam terhadap materi pelajaran, 

pemecahan masalah, tanggung jawab individu terhadap proses pembelajaran, dan 

meningkatkan hubungan interpersonal dan kerja sama siswa.  

Melalui penerapan pendekatan Active Learning yang diimplementasikan 

melalui model Predict, Observe, Explain (POE) dan penggunaan media teka teki 

silang (crossword puzzle), siswa diharapkan dapat terlibat secara aktif, 

berkontribusi dalam pembelajaran, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung 

jawab dalam diri siswa terhadap proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah: “PENDEKATAN ACTIVE LEARNING MELALUI 

MODEL PREDICT OBSERVE EXPLAIN (POE) DISERTAI MEDIA TEKA 

TEKI SILANG (CROSSWORD PUZZLE) UNTUK MENINGKATKAN 

PARTISIPASI BELAJAR SAINS SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 7 

PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi dengan maksud untuk lebih 

memfokuskan pada masalah yang dikaji.  

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas VII C SMP Negeri 7 

Purworejo tahun pelajaran 2009/ 2010. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dibatasi pada masalah berikut ini: 

a. Materi yang dipelajari adalah mikroskop dan keselamatan kerja, kelas VII 

semester ganjil. 

b. prosedur pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 

Pendekatan Active Learning melalui model Predict, Observe, Explain (POE). 



c. Media pembelajaran yang disertakan adalah teka teki silang (crossword 

puzzle). 

d. Rangkaian pendekatan, model, dan media pembelajaran tersebut digunakan 

untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran.  

e. Penilaian kualitas proses pembelajaran meliputi partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran sains pada setiap siklus.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan apakah implementasi pendekatan Active 

Learning melalui model Predict, Observe, Explain (POE) disertai media teka teki 

silang (crossword puzzle) dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Sains? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi 

pendekatan Active Learning melalui model Predict, Observe, Explain (POE) 

disertai media teka teki silang (crossword puzzle) dalam meningkatkan partisipasi 

belajar siswa dalam pembelajaran Sains. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diupayakan mempunyai manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi guru  

a. Memberikan informasi bagi guru dalam penerapan Active Learning 

melalui metode Predict, Observe, Explain (POE).  

b. Memberikan masukan pada calon guru agar lebih memperhatikan 

masalah-masalah yang terkait dalam pembelajaran, khususnya partisipasi 

siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.  

2. Bagi siswa 

a. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga dapat lebih 

termotivasi dan berpartisipasi dalam pembelajaran. 



b. Memberikan pengalaman belajar yang lebih kreatif dan inovatif.  

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya 

a. Untuk menyusun program peningkatan proses pembelajaran Sains. 

b. Hasil penelitian yang dipaparkan akan memberikan sumbangan yang baik 

pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran. 

 
  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Active 

Learning melalui model Predict, Observe, Explain (POE) disertai media Teka 

Teki Silang (crossword puzzle) dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa 

dalam pembelajaran sains kelas VII C SMP Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 

2009/2010. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  

a.    Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut.  

b.    Sumbangan   pemikiran   bagi   guru   untuk   mengembangkan   variasi   

pendekatan, metode, maupun media pembelajaran.  

c.    Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi.  

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 7 Purworejo, yaitu partisipasi belajar siswa dalam 

pembelajaran dapat ditingkatkan dengan penerapan Active Learning melalui 

model Predict, Observe, Explain (POE) disertai media Teka Teki Silang 

(crossword puzzle). 

 

 

 

 

 



C. Saran 

1.   Bagi Guru 

a.    Guru hendaknya lebih cermat dalam mengatur alokasi waktu dan urutan 

langkah antar kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan penerapan Active 

Learning melalui model Predict, Observe, Explain (POE) disertai media 

Teka Teki Silang (crossword puzzle) melibatkan beberapa rangkaian kegiatan 

belajar, yaitu pertanyaan rangsangan dari guru agar siswa memprediksi 

jawaban (predict), rangkaian kegiatan observasi (observe) berupa 

demonstrasi, praktikum sederhana, mengisi TTS, diskusi kelompok, studi 

pustaka, serta uji uraian konsep, tanya jawab, dan penarikan kesimpulan 

(explain), sehingga diperlukan kecermatan agar efektivitas proses 

pembelajaran dapat terlaksana. 

b.    Guru hendaknya pandai dalam memancing kasus dan pertanyaan pada tahap 

predict. Siswa yang berada di daerah seperti SMP Negeri 7 Purworejo 

memiliki keterbatasan akses dalam IT maupun wawasan lainnya, maka akan 

sangat lebih baik apabila pancingan kasus dan pertanyaan awal tersebut 

berasal dari masalah nyata yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga siswa 

mampu memahami dan memprediksi jawaban serta tertarik untuk melakukan 

rangkaian kegiatan selanjutnya. Penyajian masalah dan pertanyaan yang 

berada jauh dari jangkauan pemikiran siswa dapat menjadikan siswa 

kehilangan minat di awal pembelajaran. 

c.    Guru hendaknya lebih kreatif dalam memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran dengan memanfaatkan setiap sisi positif dari karakter kelas 

yang telah terbentuk. Kelas dengan tingkat prestasi yang rendah belum tentu 

tidak memiliki sisi positif. Sisi hubungan baik dan tingkat kesetiakawanan 

yang tinggi antar siswa terbukti efektif untuk membentuk sebuah kerja 

kelompok.  

 

 

 

 



2.   Bagi Siswa 

a.   Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama agar dapat melaksanakan penerapan Active Learning melalui model 

Predict, Observe, Explain (POE) disertai media Teka Teki Silang (crossword 

puzzle) dengan baik. 

b.    Siswa hendaknya tidak tergantung pada sumber pustaka yang diberikan oleh 

guru saja, tetapi juga lebih aktif mencari informasi dari sumber-sumber lain 

sehingga akan menambah wawasan siswa.  

c.    Siswa hendaknya lebih memperhatikan kedisiplinan terhadap waktu antar 

kegiatan selama pembelajaran berlangsung.  

d.  Memiliki motivasi yang tinggi, tidak mudah menyerah oleh keterbatasan, dan 

lebih menyadari akan pentingnya pendidikan.  

 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Peneliti hendaknya memperhatikan tingkat kualitas sekolah dalam 

implementasi suatu model pembelajaran. Implementasi model pembelajaran 

yang tepat berpengaruh pada optimalisasi proses pembelajaran.  

b. Peneliti hendaknya lebih memperluas wawasan mengenai pembuatan 

instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan skala 0-1 (yes-no) dalam 

check-list lembar observasi. Hasil observasi yang didapat akan lebih 

maksimal apabila peneliti menggunakan skala 0-5 yang dilengkapi dengan 

rubrik dalam check-list lembar observasi. 

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik. 

 

 


