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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada materi pokok Jamur

menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based

Learning), menunjukkan  bahwa rata-rata hasil belajar kognitif, afektif, dan

psikomotor pada kelompok eksperimen adalah sebagai berikut : 61,18; 73,06;

75,23 sedangkan rata-rata hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor

kelompok kontrol adalah : 46,94 ; 68,93 ; 69,21

1. Hasil Belajar Aspek kognitif

Sebagai uji prasyarat terhadap uji t dilakukan uji normalitas dan uji

homogenitas aspek kognitif (gain score) siswa. Adapun hasil uji normalitas dan

uji homogenitas aspek kognitif (gain score) siswa adalah sebagai berikut

Tabel 3. Hasil uji normalitas dan uji homogenitas aspek kognitif (gain score)
Siswa

Kelompok Uji normalitas Uji varians

Menggunakan model
pembelajaran berbasis masalah
(eksperimen)

Lhit(0,200)>Ltab(0,073) F hit (0,26)

F tab (1,68)

F hit (0,26) < F tab (1,68)

Tanpa menggunakan model
pembelajaran berbasis masalah
(kontrol)

Lhit(0,200)>Ltab(0,109)
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Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa uji normalitas hasil belajar aspek

kognitif siswa pada kelompok eksperimen menunjukkan Lhit (0,200) >Ltab(0,073)

dan pada kelompok kontrol Lhit(0,200) > Ltab(0,109) sehingga Ho diterima, artinya

hasil belajar aspek kognitif siswa pada kelompok eksperimen  maupun

kelompok kontrol berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji homogenitas hasil

belajar pada aspek kognitif siswa menunjukkan F hit (0,26) < F tab (1,68) sehingga

Ho diterima, berarti kedua data hasil belajar aspek kognitif tersebut memiliki

varians yang sama (homogen).

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan score gain antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan uji t. Adapun hasil uji t score gain

siswa ditulis secara lengkap pada tabel 2 berikut :

Tabel 4. Hasil uji t aspek kognitif (gain score) siswa

Kelompok X Sd Uji t1 Uji t2

Menggunakan model
pembelajaran
berdasarkan masalah

61,18 10,54 thit = 5,86
t tab = 1,980
t hit (5,86) > t tab (1,980)

t hit = 8,82
t tab = 2,021
t hit (8,82) > t tab (2,021)

Tanpa menggunakan
model pembelajaran
berdasarkan masalah

46,94 11,85

Keterangan : t1 = Uji t kesamaan dua rata-rata
t2 = Uji t perbedaan dua rata-rata

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada uji t1 (kesamaan dua rata-rata),

t hit (5,86) > t tab (1,980) sehingga Ho ditolak, artinya rata-rata hasil belajar

kognitif siswa pada kelompok eksperimen memiliki perbedaan yang

signifikan dengan rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada

kelompok kontrol. Selanjutnya uji t2 (perbedaan dua rata-rata),

menunjukkan bahwa t hit (8,82) > t tab (2,021) sehingga Ho ditolak, artinya

rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada kelompok eksperimen
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lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada

kelompok kontrol.

Pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan uji t pada nilai pretes dan post

test pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Uji t pada nilai

pretest dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa pada kedua

kelompok sama. Sedangkan uji t pada nilai post test dilakukan untuk

mengetahui hasil belajar mana yang lebih tinggi nilainya apakah kelompok

eksperimen atau kelompok kontrol. Hasil analisis uji t pada nilai pretest dan

post test digambarkan secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil uji t nilai pretest dan post test siswa

Kelompok Pretest Post test

X SD Uji t X SD Uji t

Menggunakan model
pembelajaran
berdasarkan masalah

44,03
7,95

thit = -1,007
t tab = 1,980
thit(-1,007) <
ttab (1,980)

78,14
5,88

thit = 5,84
ttab = 1,980
thit(5,84) > ttab

(1,980)Tanpa menggunakan
model pembelajaran
berdasarkan masalah

45,71
7,44

71,35
4,77

Pada tabel 5 di atas, diketahui bahwa hasil uji t pada nilai pre-test dari kedua

kelompok menunjukkan thit(-1,007) < ttab (1,980) sehingga Ho diterima, dengan

demikian rata-rata nilai pretest kedua kelas berbeda tetapi tidak berarti karena

perbedaannya sangat sedikit sekali, menandakan bahwa kemampuan awal

siswa pada kelompok eksperimen hampir sama dengan kelompok kontrol.

Hasil uji t nilai post test dari kedua kelompok di peroleh thit(5,84) > ttab (1,980)

sehingga Ho ditolak, artinya rata-rata nilai post test kelompok eksperimen

berbeda secara signifikan artinya terbukti memiliki perbedaan yang nyata

dengan kelompok kontrol, sehingga dapat hasil belajar siswa dengan
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menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah lebih tinggi jika

dibandingkan tanpa menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah.

2. Hasil Belajar Aspek Afektif

Sebagai uji prasyarat terhadap uji t dilakukan uji normalitas dan uji

homogenitas aspek afektif siswa. Adapun hasil uji normalitas dan uji

homogenitas aspek efektif siswa adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil uji normalitas dan uji homogenitas aspek afektif siswa

Kelompok Uji Normalitas Uji Varians
Menggunakan model
pembelajaran
berdasarkan masalah

Lhit(0,113) < Ltab (0,122) Fhit = 0,049
Ftab = 1,68
Fhit ( 0,049) < Ftab ( 1,68)

Tanpa menggunakan
model pembelajaran
berdasarkan masalah

Lhit(0,126) < Ltab (0,121)

Berdasarkan tabel 6 di atas, diketahui bahwa hasil uji normalitas nilai afektif

siswa pada kelompok eksperimen menunjukkan Lhit(0,113) < Ltab (0,122) dan pada

kelompok kontrol menunjukkan Lhit(0,126) < Ltab (0,121), sehingga Ho diterima

artinya hasil belajar afektif siswa pada kelompok eksperimen maupun kelomok

kontrol berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas afektif siswa diperoleh

Fhit ( 0,049) < Ftab ( 1,68) sehingga Ho diterima, berarti kedua hasil belajar afektif

tersebut memiliki varians yang sama (homogen).

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara skor aspek afektif kelompok

eksperimen dengan kelompok kontrol dilakukan uji t. Adapun hasil uji t aspek

afektif siswa ditulis secara lengkap pada tabel 7 berikut

Tabel 7 Hasil Uji t  aspek afektif siswa

Kelompok X Sd Uji t1 Uji t2
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Menggunakan model
pembelajaran berdasarkan
masalah

73,06 7,84 thit = 2,440
ttab = 1,980
thit( 2,440) >
ttab(1,980)

thit = 3,403
ttab = 2,021
thit (3,403) > ttab.
(2,021)Tanpa menggunakan model

pembelajaran berdasarkan
masalah

68,93 7,81

Keterangan : t1 = Uji t kesamaan dua rata-rata
t2 = Uji t perbedaan dua rata-rata

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa hasil uji t1 (kesamaan dua rata-rata),

diperoleh  thit( 2,440) > ttab(1,980) sehingga Ho ditolak, artinya rata-rata hasil

belajar afektif siswa pada kelompok eksperimen memiliki perbedaan yang

signifikan dengan rata-rata hasil belajar afektif siswa pada kelompok

kontrol artinya rata-rata hasil belajar afektif pada kedua kelompok tersebut

terbukti memiliki perbedaan yang nyata. Selanjutnya uji t2 (perbedaan

dua rata-rata) menunjukkan bahwa thit (3,403) > ttab (2,021) sehingga Ho ditolak,

artinya rata-rata hasil belajar afektif siswa pada kelompok eksperimen lebih

tinggi daripada rata-rata hasil belajar afektif siswa pada kelompok kontrol

3. Hasil Belajar Aspek Psikomotor

Sebagai uji prasyarat terhadap uji t dilakukan uji normalitas dan uji

homogenitas aspek psikomotor siswa. Adapun hasil uji normalitas dan uji

homogenitas aspek psikomotor siswa adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil uji normalitas dan uji homogenitas psikomotor siswa

Kelompok Uji Normalitas Uji Varians
Menggunakan model pembelajaran
berdasarkan masalah

Lhit(0,200) < Ltab

(0,109)

Fhit = 0,211
Ftab = 1,68
Fhit ( 0,211) < Ftab ( 1,68)Tanpa menggunakan model

pembelajaran berdasarkan masalah
Lhit(0,190) < Ltab

(0,115)

Berdasarkan tabel 8 di atas, diketahui bahwa hasil uji normalitas hasil belajar

psikomotor siswa pada kelompok eksperimen diperoleh Lhit(0,200) < Ltab (0,109)
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dan pada kelompok kontrol di peroleh Lhit(0,190) < Ltab (0,115) sehingga Ho

diterima, artinya hasil belajar psikomotor siswa pada kelompok eksperimen

maupun kelompok kontrol berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas hasil

belajar psikomotor  siswa diperoleh  Fhit (0,211) < Ftab (1,68) sehingga Ho diterima,

berarti kedua data hasil belajar psikomotor  tersebut memiliki varians yang

sama (homogen)

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara skor aspek psikomotor

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dilakukan uji t. Adapun hasil

uji t aspek psikomotor siswa ditulis secara lengkap pada tabel 9 berikut

Tabel 9 Hasil Uji t  aspek psikomotor siswa

Kelompok X Sd Uji t1 Uji t2

Menggunakan model
pembelajaran berdasarkan
masalah

75,23
6,039

thit = 4,090
ttab = 1,980
thit( 4,090) >
ttab(1,980)

thit = 6,768
ttab = 2,021
thit (6,768) > ttab.
(2,021)Tanpa menggunakan

model pembelajaran
berdasarkan masalah

69,21
7,468

Keterangan : t1 = Uji t kesamaan dua rata-rata
t2 = Uji t perbedaan dua rata-rata

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa hasil uji t1 (kesamaan dua rata-rata),

menunjukkan thit( 4,090) > ttab(1,980), sehingga Ho ditolak artinya rata-rata hasil

belajar psikomotor siswa pada kelompok eksperimen memiliki

perbedaan yang signifikan dengan rata-rata hasil belajar pada psikomotor

siswa pada kelompok kontrol.

Selanjutnya uji t2 (perbedaan dua rata-rata), menunjukkan bahwa

thit (6,768) > ttab (2,021) sehingga Ho ditolak, artinya rata-rata hasil belajar

psikomotor siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada

rata-rata hasil belajar psikomotor siswa pada kelompok kontrol.
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B. Pembahasan

1. Hasil Belajar Aspek Kognitif

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar aspek kognitif

(gain score) siswa pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.

Rata-rata hasil belajar aspek kognitif (gain score) siswa pada kelompok

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata gain score pada

kelompok kontrol. Sebagaimana pendapat Hake (Fibriyanti, 2008 ; 12) bahwa

gain score merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan tingkat

keefektifan pembelajaran yang dilakukan dilihat dari skor pretes dan post test.

Pada kelompok yang menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah,

siswa lebih memahami materi pokok Jamur secara  mendalam, yaitu tentang

ciri-ciri jamur berdasarkan pengamatan langsung, dan peranan Jamur dalam

kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa dengan model

pembelajaran berdasarkan masalah hasil belajar aspek kognitif siswa

meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Vury  (2009 ; 49), bahwa hasil belajar biologi siswa pada materi pokok

Ekosistem siswa kelas VII SMP PGRI  Labuhan Ratu Lampung Timur lebih

tinggi dengan menggunakan model PBL dibandingkan tanpa menggunakan

model PBL

Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah kurikulum dan proses

pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang

menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka

mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta
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memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau

menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karier dan kehidupan

sehari-hari (Amir dalam Elsa Krisanti dan Kamarza Mulia, 2009 ; 21)

Pada penelitian ini terdapat peningkatan yang tinggi pada nilai tes siswa yaitu

dari nilai pretes ke post test pada materi pokok Jamur. Efektivitas peningkatan

ini karena siswa di kelas yang menggunakan model pembelajaran berdasarkan

masalah dapat menerima materi pelajaran dengan baik karena siswa merasa

tertantang untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hubungan

penggunaan model pembelajaran berdasarkan masalah terhadap target

pencapaian hasil belajar kognitif yang optimal adalah dalam pelaksanaannya

model PBL terdapat lima tahapan utama menurut Ibrahim (Trianto, 2010 ; 98)

yaitu : orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar,

membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan

menyajikan hasil karya, dan menganalisis serta mengevaluasi proses

pemecahan masalah. Sementara itu seorang siswa dikatakan hasil belajar

kognitifnya tinggi manakala siswa ini mampu menjawab soal sesuai dengan

kriteria aspek kognitif yang meliputi enam jenjang menurut taksonomi Bloom

(1956) dalam Daryanto (2007; 101-116) yaitu : Pengetahuan (C1) adalah

aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom seringkali disebut juga aspek

ingatan (recall).  Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat

mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah, dan lain

sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Misalnya dalam

mencapai aspek pengetahuan ini di kelas peneliti hanya sebatas mengenalkan

kepada siswa bahwa contoh dari Jamur Zygomycota adalah jamur Rhizopus sp

yang bisa dijumpai pada tempe, Jamur Ascomycota adalah Saccharomyces sp
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yang bisa dijumpai pada ragi, Jamur Basidiomycota adalah Volvariell

volvaceae atau Jamur merang.

Pemahaman (C2) adalah kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam

proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang

diajarkan. Misalnya ketika peneliti mengenalkan pada siswa jamur Rhizopus sp

yang terdapat pada tempe, Saccharomyces sp yang bisa dijumpai pada ragi,

Volvariella volvaceae atau Jamur merang secara langsung maka siswa dapat

menjelaskan ciri-ciri jamur yang tampak dengan menghubungkan pengetahuan

yang ada di buku. Sehingga dalam PBL siswa mampu mencari berbagai jalan

dari suatu kesulitan yang dihadapi serta mendidik siswa tidak mudah putus asa

dalam menghadapi  kesulitan (Akhyar, 2008 ; 10-14).

Penerapan (C3) adalah dalam jenjang kemampuan ini dituntut kesanggupan

ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-

teori dalam situasi baru dan kongkret. Situasi dimana ide, metode dan lain-lain

yang dipakai itu harus baru, karena apabila tidak demikian, maka kemampuan

yang diukur bukan lagi penerapan tetapi ingatan semata, misalnya setelah siswa

mampu menjelaskan ciri-ciri jamur Zygomycota, jamur Ascomycota, jamur

Basidiomycota dan Deuteremycota yang tampak dan menghubungkannya

dengan pengetahuan yang ada dibuku maka selanjutnya siswa dapat merinci

secara detail dan membuktikan secara benar apakah benang-benang halus yang

berwarna putih itu adalah miselium dengan cara mengadakan pengamatan

langsung dengan melibatkan indera penglihatan dan indera peraba di bawah

mikroskop kemudian gambar yang muncul di mikroskop digambar ulang pada

lembar LKK yang sudah disediakan kemudian dilengkapi dengan keterangan

gambar. Sebagaimana pendapat Trianto (2010 ; 100) salah satu tahapan dalam
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PBL adalah mengadakan penyelidikan secara mandiri atau berkelompok

dimana guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari berbagai

sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu

masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah

tersebut. Siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dan dapat

mengunakan metode yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. Guru juga

mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas dan penerimaan sepenuhnya

gagasan-gagasan tersebut merupakan hal yang pentng dalam tahap

penyelidikan dalam rangka pemelajaran berdasarkan masalah.

Analisis (C4) adalah dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk

dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu kedalam unsur-unsur

atau komponen-komponen pembentuknya. Dengan jalan ini situasi atau

keadaan tersebut menjadi lebih jelas misalnya pada saat siswa melakukan

pengamatan langsung pada sekumpulan jamur Rhizopus sp pada tempe maka

secara tidak langsung akan melatih tingkat berpikir dalam hal menggali

informasi baru sehingga akan muncul dalam benak siswa sebuah pertanyaan

apa yang menyebabkan penyebaran benang-benang halus ini menyebar dan

merata pada permukaan tempe. Jika pertanyaan ini timbul bisa saja mereka

langsung menemukan jawabannya yaitu penyebaran yang merata ini ada

kaitannya dengan reproduksi dari jamur itu sendiri, sehingga mereka bisa

menjawab bahwa peran dari spora berkaitan dengan perkembangbiakan secara

vegetatif sedangkan untuk perkembangbiakan generatifnya siswa bisa mencari

jawaban dari buku yang ada. Berbeda halnya dengan jamur Ascomycotina

setelah siswa melihat langsung dibawah mikroskop ternyata struktur spora

yang nampak tidak sama dengan jamur Rhizopus sp yaitu hanya terdiri atas sel

khamir dan tunas, Sedangkan untuk jamur Basidiomycotina sporanya disebut
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basidium yang terdapat pada tubuh buah. Sehingga dengan demikian model

PBL mendidik siswa menjadi mandiri, siswa aktif dan guru hanya berperan

sebagai fasilitator saja. Sebagaimana pendapat Ratumanan dalam Trianto

(2010 ; 92) bahwa pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan

yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya

dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.

Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun

kompleks .

Sintesis (C5) adalah pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat

menghasilkan sesuatu yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor

yang ada. Hasil yang diperoleh dari penggabungan ini dapat berupa tulisan dan

rencana atau mekanisme. Misalnya hasil pengamatan dari siswa kemudian

mereka tulis secara rinci pada lembar LKK yang sudah disediakan disinilah

peran seorang peneliti untuk mengoreksi sejauh mana target pencapaian hasil

belajar kognitif itu sudah tercapai atau belum, benar atau tidak jawaban yang

diberikan oleh siswa, benar atau tidak konsep pengetahuan yang mereka

sajikan. Jika terjadi kesalahan dalam konsep maka peneliti dapat langsung

membenarkan sehingga dapat memperkecil kesalahan konsep pada siswa yang

lain. Sebagaimana pendapat Trianto (2010 ; 89) bahwa pentingnya pemahaman

konsep dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, keputusan

dan cara-cara memecahkan masalah.

Penilaian (C6) adalah dalam jenjang kemampuan ini seeorang dituntut untuk

dapat mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan

kriteria tertentu. Yang penting dalam evaluasi adalah menciptakan kondisinya
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sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar atau

urutan untuk mengevaluasi sesuatu. Misalnya setelah mereka mempelajari

jamur Zygomycota, jamur Ascomycota serta jamur Basidiomycota dan

Deuteremycota mulai dari ciri-ciri dan reproduksinya maka mereka dapat

menyimpulkan bahwa jamur Zygomycota, jamur Ascomycota serta jamur

Basidiomycota dan Deuteremycota memiliki peranan dalam kehidupan baik

yang menguntungkan maupun yang merugikan contohnya Rhizopus sp yaitu

jamur Zygomycota dan Volvariella volvaceae yaitu jamur Basidiomycota

peranannya sebagai bahan makanan, Saccharomyces sp yaitu jamur

Ascomycota dimanfaatkan untuk pembuatan tapai, Rhizopus stolonifer tempat

hidup safrofit pada roti dan buah-buahan, peranannya dapat digunakan untuk

percobaan di laboratorium dan dapat menyebabkan apel menjadi lembek.

Sedangkan yang termasuk Jamur Deuteromycota adalah Tinea versicolor

penyebab penyakit panu serta Epidermophyton floocossum penyebab penyakit

kaki atlet. Setelah enam jenjang dalam aspek kognitif ini tercapai maka pada

saat post test, siswa dapat mengerjakan dengan hasil yang optimal dan rata-rata

hasil belajar aspek kognitifnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang

tidak menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah.

2. Hasil Belajar Aspek Afektif

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara rata-rata hasil belajar afektif siswa pada kelompok yang

menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah dengan kelompok

tanpa menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah (tabel 5). Rata-

rata hasil belajar afektif siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa
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penggunaan model pembelajaran berdasarkan masalah berpengaruh secara

signifikan terhadap hasil belajar afektif siswa pada materi pokok Jamur.

Melalui PBL siswa terdidik  untuk  berpikir sistematis sehingga dengan

demikian secara tidak langsung faktor-faktor yang diamati seperti kedisiplinan,

tanggungjawab, kerjasama, ketaatan, kemandirian, kejujuran, dan

kepemimpinan yang merupakan indikator aspek afektif ikut tertanam dalam

diri masing-masing siswa. Salah satu tahapan dalam PBL adalah

mengembangkan dan menyajikan hasil karya dimana aplikasinya di kelas yaitu

siswa secara berkelompok melakukan percobaan langsung dan menyelesaikan

laporan LKK dengan baik.

Selain itu model PBL akan membuat siswa berperan aktif dalam proses

pembelajaran, siswa dituntut untuk dapat bekerja sama dalam mengerjakan

percobaan, sehingga terjadi keterampilan sikap dalam berkomunikasi,

bekerjasama, mandiri, dan bisa mengatur diri sendiri dan anggota kelompok.

Aspek ini termasuk indikator yang diamati pada hasil belajar afektif.

Sebagaimana pendapat (Trianto, 2010 ; 94) bahwa pembelajaran berdasarkan

masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan lainnya, paling

sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Dengan PBL juga

melatih kejujuran siswa yaitu tidak mencontek pekerjaan teman pada saat

proses pembelajaran berlangsung, hal ini disebabkan karena masing-masing

kelompok memang dirancang untuk fokus dan bertanggungjawab penuh

terhadap kegiatan kelompoknya sehingga tidak memberi kesempatan pada

siswa untuk pindah ke kelompok lain dan mencontek hasil pekerjaan temannya.

Dalam proses pembelajaran di kelas siswa dibagi dalam kelompok-kelompok

kecil tujuannya adalah selain untuk melatih kerjasama antar siswa juga
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memotivasi siswa untuk berprestasi dalam belajar. Sebagaimana pendapat

(Ahmad Rohani, 2004 ; 26) bahwa kelompok-kelompok kecil maupun

kelompok-kelompok kelas akan sangat menguntungkan perkembangan

individu dan sosial dari peserta didik, sekaligus memiliki nilai yang mendorong

mereka untuk berprestasi belajar.

Rata-rata hasil belajar kelompok kontrol lebih rendah dari pada kelompok

eksperimen karena siswa kurang memiliki disiplin dan tanggung jawab yang

tinggi, mereka tidak masuk tepat waktu pada saat bel masuk berbunyi dan tidak

menyelesaikan tugas tidak tepat waktu pada saat mengerjakan LKK. Selain itu

siswa kurang mampu bekerjasama dan menghargai serta menerima pendapat

teman. Beberapa siswa memilih diam atau berbicara dengan teman lainnya

pada saat diskusi. Siswa kurang mampu mandiri dalam menyelesaikan tugas

dan mencontek pekerjaan teman kelompok lain.

3. Hasil Belajar Aspek Psikomotor

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar psikomotor siswa pada

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Rata-rata hasil belajar

psikomotor siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan

dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model

pembelajaran berdasarkan masalah berpengaruh secara signifikan terhadap

hasil belajar psikomotor siswa pada materi Jamur (tabel 7).

Hasil tersebut di atas dapat terjadi kemungkinan karena siswa pada kelompok

eksperimen menjadi lebih terampil dibandingkan dengan siswa yang berada

dikelompok kontrol misalnya pada saat menyusun dan menggunakan alat,

melakukan pengamatan, mencatat data dan menganalisnya serta presentasi dan
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pelaporan. Aspek ini termasuk  indikator  yang diamati pada hasil belajar

psikomotor, sedangkan pada kelompok kontrol aspek tersebut tidak ada. Pada

kelompok eksperimen rata-rata hasil belajarnya lebih tinggi  dibandingkan

dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan siswa

kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol, sehingga membuat

siswa kelompok eksperimen memiliki keterampilan mengumpulkan informasi

dan keterampilan mengkomunikasikan hasil diskusi lebih baik. Sebagaimana

pendapat (Trianto, 2010 ; 98) bahwa model pembelajaran berdasarkan masalah

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti keterampilan menyelidiki,

memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa menjadi pemelajar yang

mandiri. Sedangkan tujuan dari diskusi adalah untuk melatih siswa lancar

dalam berkomunikasi dan membantu siswa memecahkan masalah. Hal ini

sebagaimana pendapat (Ahmad Rohani, 2004 ; 26) bahwa diskusi kelompok

digunakan untuk memcahkan suatu masalah yang menimbulkan berbagai

pendapat.

Pada kelompok kontrol yang menggunakan metode diskusi, rata-rata hasil

belajar psikomotornya lebih rendah dibandingkan kelompok eksperimen karena

siswa kurang memiliki keterampilan mengkomunikasikan hasil diskusi.

Banyak siswa yang pasif dan tidak berani mengkomunikasikan hasil diskusi

serta hanya beberapa siswa yang mampu menyanggah pendapat teman lain, hal

ini terlihat pada saat diskusi berlangsung, siswa yang aktif sering

mengkomunikasikan hasil diskusi dan pendapatnya sedangkan siswa yang pasif

lebih memilih diam dan menjadi pendengar saja. Melihat fenomena ini

kemudian peneliti memberikan stimulus kepada siswa berupa penghargaan atas

diskusi terbaik dari masing-masing kelompok, setelah diberikan stimulus ini

barulah keaktifan siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
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Pada hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah dapat mendorong

siswa aktif dalam proses pembelajaran berdampak pada meningkatnya hasil

belajar psikomotor. Dengan demikian jelas bahwa dalam pembelajaran, siswa

harus aktif berbuat agar proses belajar berlangsung dengan baik, hal ini sesuai

dengan pendapat (Sardiman, 2003 ; 95) yakni dalam proses belajar sangat

diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas proses belajar  tidak mungkin

berlangsung dengan baik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan model pembelajaran berdasarkan masalah memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok

Jamur

2. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen (menggunakan model

pembelajaran berdasarkan masalah) lebih tinggi dibandingkan dengan kelas

kontrol (tanpa menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah)

B. Saran
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Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada guru biologi hendaknya menggunakan model pembelajaran

berdasarkan masalah sebagai salah satu cara mengoptimalkan hasil belajar

siswa baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.

2. Penjelasan mengenai fungsi dan manfaat penggunaan model pembelajaran

Berdasarkan masalah terhadap hasil belajar tidak hanya disampaikan pada

awal pembelajaran namun dapat disampaikan terus pada saat proses

pembelajaran selanjutnya.

3. Aspek penilaian tidak hanya sebatas hasil belajar tetapi bisa juga diteliti

dari aspek lainnya misalnya kecakapan hidup atau keterampilan berpikir

kritis siswa.
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