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This study aims to describe students' physics learning
motivation with Predict-Observe-Explain (POE) model. which is
the subject of research class 8-2 as many as 30 people, while
the object of this study is the motivation to learn physics. Data
collection is done by spreading the questionnaire of learning
motivation. Obtaining the average value of student learning
motivation cycle I, II, III that is equal to 3.06, 3.3, 3.55 and
student response to learning is very good. The conclusion from
this research that the application of POE model can increase
learning motivation, teacher activity and students already
reflect the implementation of POE model, teacher teaching skill
is increasing and students are happy in learning with POE
model.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi
belajar fisika siswa dengan model Predict-Observe-Explain
(POE). Subjek dalam penelitian ini kelas 8-2 sebanyak 30
orang, sedangkan objek penelitian ini adalah motivasi belajar
fisika.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
angket motivasi belajar. Perolehan nilai rata-rata motivasi
belajar siswa siklus I, II, III yaitu sebesar 3.06, 3.3, 3.55 dan
respon siswa terhadap pembelajaran sangat baik. Simpulan
dari penelitian ini bahwa penerapan model POE dapat
meingkatkan motivasi belajar, aktivitas guru dan siswa sudah
mencerminkan terlaksananya model POE, keterampilan guru
mengajar semakin meningkat dan siswa senang dalam
pembelajaran dengan model POE.
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Gambar 1. Grafik Kemampuan Mengajar Guru
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