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 ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA  

MATERI PENGELOLAAN LINGKUNGAN  

(Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1  

Rebang Tangkas Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015) 

 

 

Oleh 

 

Nia Neliana 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Problem Based 

Learning terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Rebang Tangkas semester genap TP. 2014/2015 pada Materi Pengelolaan 

Lingkungan. 

Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen dengan desain pretes postes non-

ekuivalen. Sampel penelitian adalah siswa kelas VII A dan C yang dipilih dari 

populasi secara purposive sampling. Data penelitian ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif  berupa data yang diperoleh dari aktivitas belajar siswa 

yang dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif berupa data hasil 

belajar yang diperoleh dari rata-rata nilai pretes dan postes yang dianalisis secara 

statistik menggunakan Uji t melalui program SPSS 17. Dan  

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol (eksperimen = 82,69 dan kontrol 71,15). Rata-rata persentase 
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aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen juga menunjukkan peningkatan 

yang lebih tinggi pada kelas eksperimen daripada kontrol (eksperimen = 51 dan 

kontrol = 40). Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi 

pengelolaan lingkungan.  

Kata kunci : Problem Based Learning, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar dan 

Pengelolaan Lingkungan 
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I. PENDAHULUAN 

  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Perubahan paradigma pelaksanaan pembelajaran menjadi students centered 

menuntut guru untuk inovatif dalam mendesain pembelajaran. Proses 

pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran, dalam arti lain pendidikan tidak boleh 

mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha 

untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau 

proses belajar yang terjadi pada peserta didik (Sanjaya, 2011: 2). 

Sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 Pasal 

19 tantang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesua dengan bakat, minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik (Standar Nasional Pendidikan, 2009: 13). 

 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan belajar. Hasil 

belajar siswa menjadi tolak ukur dalam suatu pembelajaran. Pengetahuan  
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bukan semata-mata seperangkat fakta, konsep atau prinsip-prinsip yang siap 

untuk diingat (Sanjaya, 2009: 170). Sebagaimana pandangan kontruktivisme 

guru tidak perlu memberikan informasi kepada siswa sepenuhnya, namun 

siswalah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Hal ini senada 

dengan pendapat Brunner bahwa individu harus secara aktif dalam 

membangun pengetahuan dan keterampilannya (Baharuddin, 2010: 115). 

Lebih lanjut Brunner menyatakan bahwa dengan berusaha sendiri mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya akan mengahsilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna (Trianto, 2010: 7). 

 

Pembelajaran IPA menekankan siswa mencari tahu dan berbuat sehingga 

dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar. Pembelajaran IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA 

menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 

proses sains. Keterampilan proses ini di antaranya meliputi mengajukan 

hipotesis, mengajukan pertanyaan, menggali dan memilah informasi faktual 

yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari (BSNP, 2006: 167). 

 

Proses pembelajaran yang berlangsung selama ini masih menggunakan 

metode-metode yang terpusat pada guru seperti ceramah. Siswa kurang 

dilibatkan dalam pembelajaran untuk mengontruksi sendiri pengetahuannya 
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dan terlihat dalam pemecahan masalah terhadap issue yang ada. Keterampilan 

pemecahan masalah penting diberikan kepada siswa, mengingat di era 

globalisasi ini banyak permasalahan-permasalahan yang hadir dialam 

kehidupan sehari-hari seperti masalah lingkungan dan masih banyak lagi 

permasalahan yang perlu untuk diselesaikan. Melatih siswa dengan dilibatkan 

untuk memecahkan suatu masalah real dalam pembelajaran akan memberikan 

pengalaman yang konkret. Bekal keterampilan pemecahan masalah tersebut 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah serupa. Hal tersebut 

juga terjadi pada SMPN 1 Rebang Tangkas, proses pembelajaran masih 

terpusat pada guru dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa tergolong rendah. 

 

Hasil wawancara dengan guru IPA kelas VII SMP Negeri 1 Rebang Tangkas 

pada Oktober 2014, dalam kegiatan pembelajaran  metode yang digunakan 

oleh guru adalah ceramah. Metode seperti ini masih bersifat teacher centered,  

guru menempatkan dirinya sebagai sumber informasi satu-satunya tanpa 

melibatkan siswa dalam mengontruksi pengetahuannya. Metode seperti ini 

kurang memfasilitasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Metode ceramah 

menyebabkan siswa diam dan terkadang tidak mendengarkan penjelasan 

guru. Hasil pengamatan di  kelas VII A dan VII C pada saat guru 

melaksanakan pembelajaran, guru mengajar dengan metode ceramah disertai 

mencatat. Aktivitas siswa dari kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda. Siswa 

hanya diam mencatat materi bahkan beberapa siswa tidak mendengarkan 

penjelasan guru dan mengobrol dengan temannya. Aktivitas belajar seperti 

mengemukakan ide, memecahkan masalah, bertannya atau bertukar pendapat 

tidak muncul pada pembelajaran, guru kurang memotivasi dan mendampingi 
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siswa selama proses pembelajaran. Proses pembejaran yang demikian  

berakibat siswa menjadi pasif  karena kegiatan kurang tersaji dengan baik 

terutama aktivitas belajar siswa dalam pemecahan masalah ataupun diskusi, 

selain itu guru tidak dapat mengamati aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran secara maksimal. Guru mata pelajaran IPA kelas VII SMP 

Negeri 1 Rebang Tangkas mengakui penggunaan  model pembelajaran 

berbasis pemecahan masalah belum pernah diterapkan disekolah tersebut, 

sehingga siswa belum terlatih dalam pemecahan masalah. Kondisi demikian 

mempengaruhi hasil belajar yang masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil pembelajaran IPA pada ujian semester ganjil (58%) siswa 

dinyatakan belum lulus dari standar kriteria ketuntasan minimal (KKM)  

pembelajaran IPA yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65. Oleh karena itu 

dalam belajar IPA siswa membutuhkan  model pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan 

mempengaruhi proses pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar adalah model Problem Based Learning (PBL). 

 

Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran  dengan penyajian 

masalah untuk menimbulkan motivasi belajar (Rusman, 2012: 237). Melalui 

PBL siswa dilatih untuk memecahkan masalah yang ada dan bekerja dalam 

tim sehingga siswa lebih aktif dalam mengontruksi pembelajarannya. 

Pembelajaran dengan model PBL memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan memudahkan siswa untuk 

memahami isi pelajaran (Sanjaya, 2011: 220). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risa (2012: 52) menunjukan bahwa 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan model PBL 

mengalami peningkatan dibanding dengan pembelajaran menggunakan 

metode diskusi.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul  

“Perbandingan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Rebang Tangkas pada materi 

Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan” 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap 

aktivitas siswa SMP Negeri 1 Rebang Tangkas pada materi Peran Manusia 

dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan 

Kerusakan  Lingkungan” 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap hasil 

belajar siswa SMP Negeri 1 Rebang Tangkas pada materi Peran Manusia 

dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan 

Kerusakan  Lingkungan” 
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C. Tujuan penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

 

1. Penggunaan model pembelajaran PBL terhadap aktivitas siswa SMP Negeri 

1 Rebang Tangkas pada materi Peran Manusia dalam Pengelolaan 

Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan Kerusakan  Lingkungan” 

2. Pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa 

SMP Negeri 1 Rebang Tangkas pada materi Peran Manusia dalam 

Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan Kerusakan  

Lingkungan”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan 

model pembelajaran PBL  serta menjadi bekal sebagai calon guru 

profesional 

2. Bagi guru 

a. Sebagai acuan yang mendasar untuk mengembangkan metode-metode 

pembelajaran yang lebih baik dan membantu siswa dalam 

memudahkan mencapai hasil belajar yang diharapkan secara 

maksimal. 

b. Dapat menggunakan  model pembelajaran PBL sebagai alternatif 

pembelajaran dalam usaha meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

pada materi pencemaran lingkungan. 

3. Bagi siswa 
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Mendapat pengalaman belajar yang berbeda dalam pembelajaran pada 

materi pokok pencemaran lingkungan. 

Memberi masukan untuk mengoptimalkan penggunaan  model 

pembelajaran PBL dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan kualitas 

pembelajaran. 

 

E.    Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari berbagai macam perbedaan penafsiran tentang 

penelitian ini maka diberikan batasan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah  Problem Based Learning 

(PBL) dan metode diskusi 

2. Aktivitas yang di amati yaitu: 

1. bekerjasama dengan teman  

2. kemampuan mengajukan pertanyaan  

3. mempersentasikan hasil diskusi kelompok  

4. menyampaikan kesimpulan 

3. Hasil belajar yang diukur yaitu pada aspek koognitif yang diukur 

melalui pretes postes. 

4. Materi yang digunakan sesuai dengan KD 7.4 “Mengaplikasikan peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

5. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Rebang Tangkas 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model Problem Based Learning (PBL) berkaitan dengan penggunaan 

inteligensi dari dalam diri individu yang berada dalam sebuah kelompok 

orang atau lingkungan untuk memecahkan masalah yang bermakna, relevan 

dan kontekstual, (Rusman 2010: 230). Bould dan Feletti dalam Rusman 

(2010: 230) mengemukakan bahwa, model PBL  adalah inovasi yang paling 

signifikan dalam pendidikan. Menurut Tan dalam Rusman (2010: 232), 

model PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang 

diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, 

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 

yang ada.  

Sementara itu, Torp dan Sage (dalam Sahin dan Yorek) (2009 754) 

menggambarkan PBL sebagai berikut:  

PBL as focused, experiential learning organized around the investigation 

and resolution of messy, real-world problems. They describe students as 

engaged problem solvers, seeking to identify the root problem and the 

conditions needed for a complete solution and in the process becoming 

self-directed.  
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Pernyatan di atas menjelasakan bahwa PBL sebagai fokus, pengalaman 

belajar terorganisir dalam penyelidikan dan penyelesaian masalah di dunia 

nyata. Mereka menggambarkan siswa sebagai pemecah masalah yang  aktif, 

berusaha untuk mengidentifikasi akar masalah dan kondisi yang  diperlukan 

untuk mencari solusi. 

 

Dalam PBL, siswa mengikuti pola eksplorasi tertentu yang dimulai dengan 

mempertimbangkan masalah yang terdiri dari kejadian yang membutuhkan 

penjelasan. Selama diskusi dengan anggota kelompoknya, siswa mencoba 

mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar atau proses. Di sini, siswa dirangsang 

untuk menemukan suatu akar masalah yang perlu dilakukan penyelesaian 

lebih lanjut. Sebagai akibat dari hal ini, siswa meneliti hal-hal yang 

diperlukan dan kemudian mendiskusikan temuannya dan kesulitan dalam 

kelompok mereka (Selcuk, 2008). 

 

Sementara itu, Rusman (2010: 232-233) mengemukakan sepuluh karakteristik 

model PBL, yaitu: (1) permasalahan menjadi awal dalam pembelajaran; (2) 

permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata; 

(3) permasalahan membutuhkan perspektif ganda; (4) permasalahan 

menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa; (5) belajar pengarahan diri 

menjadi hal yang utama; 6) pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam 

merupakan proses yang penting dalam PBL; (7) belajar melalui kolaboratif, 

komunikasi, dan kooperatif; (8) pengembangan keterampilan inquiry dan 

pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan 

untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9) keterbukaan dalam proses 
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PBL  meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar; dan (10) PBL 

melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

 

Selanjutnya, Nur dalam Rusmono (2012: 81) menyebutkan lima tahap 

pembelajaran dengan menerapkan model PBL, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1. Tahap pembelajaran PBL 

Tahap Pembelajaran Perilaku Guru 

Tahap 1 : 

Mengorganisasikan siswa 

kepada masalah 

Guru menginformasikan tujuan-tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

kebutuhan-kebutuhan logistik penting, dan 

memotivasi siswa agar terlibat dalam 

kegiatan pemecahan masalah yang mereka 

pilih sendiri. 

Tahap 2 : 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa menentukan dan 

mengatur tugas-tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah itu. 

Tahap 3 : 

Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, mencari penjelasan dan 

solusi. 

Tahap 4: 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

karya serta pameran 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil karya 

yang sesuai seperti laporan, rekaman video 

dan model, serta membantu mereka 

berbagi karya mereka. 

Tahap 5: 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi 

atas penyelidikan dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 

 

Smith dalam Amir (2010: 27) mengemukakan tentang manfaat model PBL, 

yaitu: meningkatkan daya ingat dan pemahaman mengenai materi ajar; 

meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan; mendorong untuk 

berpikir; membangun kerja tim, kepemimpinan dan keterampilan sosial; 

membangun kecakapan belajar; dan memotivasi siswa.  
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C. Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi 

pembelajaran sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah 

tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dalam kegiatan 

belajar, subyek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa 

dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas (Sardiman, 2003:95). Dalam 

proses kemandirian belajar siswa diperlukan aktivitas, siswa bukan hanya jadi 

obyek tapi subyek didik dan harus aktif agar proses kemandirian dapat 

tercapai.  

 

Adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang seperti melakukan ekperimen, 

diskusi, tanya jawab dan lain-lain, secara tidak langsung akan menuntut siswa 

dalam melakukan berbagai aktivitas belajar. Hamalik (2004: 175) berpendapat 

bahwa: Penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, 

oleh karena:  

a. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b.  berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral;  

c.  memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa;  

d. para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri;  

e. memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis;  

f.  mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru;  
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g. pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan 

verbalistis; 

h. pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Aktivitas kerjasama siswa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

siswa secara bersama-sama untuk mencapai perubahan tingkah laku dan 

untuk mencapai tujuan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa, 

maka proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sardiman (2004: 21): 

Pada prinsipnya belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

belajar berarti usaha merubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu 

perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga terbentuk 

percakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, 

penyesuaian diri. 

Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri siswa. 

Berawal dari minat dengan segala aktivitas-aktivitas selama mengikuti 

pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh 

karena itu, aktivitas kerjasama siswa perlu diperhatikan sebab hal ini berperan 

penting dalam menentukan prestasi belajar siswa. Aktivitas siswa dalam 

bekerjasama meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Kegiatan 

belajar dua aktivitas tersebut saling terkait, sehingga dalam pembelajaran 

peserta didik diharapkan mempunyai keserasian antara aktivitas fisik dengan 
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aktivitas mental yang dilakukan sehingga akan menghasilkan pembelajaran  

berkelompok yang optimal.  

Menurut Landsberger (dalam Wardany, 2013: 19) kerjasama atau belajar 

bersama adalah proses beregu (berkelompok) yang anggota-anggotanya 

mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. 

Ruang kelas merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk membangun 

kemampuan kelompok (tim), yang dibutuhkan kemudian dalam kehidupan. 

Kerjasama/belajar bersama adalah saling mempengaruhi sebagai anggota tim, 

Anda: 

a. Membangun dan membagi suatu tujuan yang lumrah 

b. Sumbangkan pemahamanmu tentang permasalahan: pertanyaan, 

wawasan, dan pemecahan 

c. Tanggap terhadap, dan belajar memahami, pertanyaan lain, wawasan dan 

penyelesaian 

d. Setiap anggota memperkuat yang lain untuk berbicara dan berpartisipasi, 

dan menentukan kontribusi (sumbangan) mereka 

e. Bertanggung jawab terhadap yang lain, dan mereka bertanggung jawab 

pada Anda 

f. Bergantung pada yang lain, dan mereka bergantung pada Anda. 

Aktivitas kerjasama siswa dapat diukur dengan berpedoman pada besar nilai 

yang diperoleh siswa yang kemudian dinamakan tingkat keaktifan siswa.  

Seseorang dikatakan aktif  jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang 

sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan positif terhadap suatu 
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peristiwa dan mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam proses 

belajarnya.  

Senada dengan hal di atas, Gie (1985: 6) menyatakan bahwa: 

"Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung  pada aktivitas yang 

dilakukannya selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar adalah 

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan 

seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa 

perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada 

sedikit banyaknya perubahan". 

 

Aktivitas kerjasama dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu 

faktor penting yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran 

siswa. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri (Hamalik, 

2002:172). Aktivitas kerjasama haruslah difasilitasi oleh guru, seperti yang 

dijelaskan oleh Holubee (dalam Wardany, 2013: 18), menyatakan bahwa 

sama seperti seorang guru harus mengajarkan keterampilan akademis, 

keterampilan kerjasama juga harus diberikan kepada siswa, karena tindakan 

ini akan bermanfaat bagi mereka untuk meningkatkan kerja kelompok, dan 

menentukan bagi keberhasilan hubungan sosial dimasyarakat.  

Dengan adanya aktivitas kerjasama dalam kegiatan berkelompok memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk melatih materi baru dan mendapatkan umpan 

balik dari anggota kelompok yang lain serta mendorong perkembangan 

keterampilan sosial siswa (Eggen dan Don, 2012: 149). 

C. Hasil Belajar Siswa 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungannya. Bukti seorang telah belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, perubahan tingkah laku tersebut 
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merupakan hasil belajar (Hamalik 2001: 12). Menurut Bloom (dalam Thoha 

1994: 27) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar siswa merupakan salah 

satu indikator menunjukkan tercapai tidaknya suatu tujuan pembelajaran. Suatu 

proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang 

didapatkan meningkat atau mengalami perubahan yang lebih baik. 

Hamalik (2001: 103) mengungkapkan bahwa guru perlu mengenal hasil belajar 

dan kemajuan belajar siswa. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain: 

penguasaan pelajaran serta keterampilan belajar dan bekerja. Pengenalan hal-

hal tersebut penting bagi guru karena dapat membantu atau mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, dapat memperkirakan hasil dan kemajuan belajar 

selanjutnya (pada kelas berikutnya), walaupun hasil-hasil tersebut dapat 

berbeda dan bervariasi sehubungan dengan keadaan motivasi, kematangan, dan 

penyesuaian sosial. Hasil belajar dapat di bedakan menjadi tiga jenis ranah 

penting diantaranya adalah ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. 

 

Purwanto (2008: 91-93) secara umum menjelaskan jenis hasil belajar atau 

taksonomi tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) 

ranah kognitif, (2) ranah psikomotor, dan (3) ranah afektif. Secara rinci, uraian 

masing-masing ranah tersebut ialah: 

1) Ranah kognitif, yakni tujuan pendidikan yang sifatnya menambah 

pengetahuan atau hasil belajar yang berupa pengetahuan. 

2) Ranah psikomotor, yakni hasil belajar atau tujuan yang berhubungan 

dengan keterampilan atau keaktifan fisik (motor skills). 
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3) Ranah afektif, yakni hasil belajar atau kemampuan yang berhubungan 

dengan sikap atau afektif. 

 

Berikut ini struktur dari Dimensi Proses Kognitif menurut taksonomi yang 

telah direvisi oleh Anderson, (2001: 67-68) antara lain: 

1. Remember (mengingat), yaitu mendapatkan kembali pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka panjang. Terdiri dari mengenali dan mengingat 

kembali. 

2. Understand (memahami), yaitu menentukan makna dari pesan dalam 

pelajaran-pelajaran meliputi oral, tertulis, ataupun grafik. Terdiri atas 

menginterpretasi, mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum, 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. 

3.  Apply (menerapkan), yaitu mengambil atau menggunakan suatu prosedur 

tertentu bergantung situasi yang dihadapi. Terdiri dari mengeksekusi dan 

mengimplementasi. 

4. Analyze (menganalisis), yaitu memecah-mecah materi hingga ke bagian 

yang lebih kecil dan mendeteksi bagian apa yang berhubungan satu sama 

lain menuju satu struktur atau maksud tertentu. Mencakup membedakan, 

mengelola, dan menghubungkan. 

5. Evaluate (mengevaluasi), yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria 

dan standar. Mencakup memeriksa dan  mengkritisi. 

6. Create (menciptakan), yaitu menyusun elemen-elemen untuk membentuk 

sesuatu yang berbeda atau mempuat produk original. Terbagi atas 

menghasilkan, merencanakan, dan memproduksi. 
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Hamalik (2001: 32-33) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar antara lain: 

1. Faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan. 

2. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan relearning, recalling, reviewing 

agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali. 

3. Belajar hendaknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 

4. Faktor asosiasi karena semua pengalaman belajar antara yang lama dan 

baru, secara berurutan diasosiasikan agar menjadi kesatuan pengalaman. 

5. Faktor kesiapan belajar. Siswa yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil.  

6. Faktor minat dan usaha.  

7. Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah dan lelah akan 

menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar 

yang sempurna. Oleh karena itu faktor fisiologis sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya siswa yang belajar. 

 

Evaluasi belajar dilaksanakan untuk meneliti hasil dan proses belajar siswa 

serta mengetahui kesulitan-kesulitan pada proses belajar itu. Evaluasi tidak 

mungkin dipisahkan dari belajar karena bagian mutlak dari pengajaran dan 

sebagai unsur integral di dalam organisasi belajar. Evaluasi sebagai suatu alat 

untuk mendapatkan cara-cara melaporkan hasil pelajaran yang dicapai serta 

memberikan laporan tentang siswa kepada siswa itu sendiri dan orang tuanya. 

Selain itu dapat dipakai untuk menilai metode mengajar yang digunakan dan 
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mendapatkan gambaran komprehensif tentang siswa, juga dapat membawa 

siswa pada taraf belajar yang lebih baik (Slameto, 1995: 51-52). 

 

D.   Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA bukanlah suatu proses pemindahan pengetahuan langsung 

dari guru ke siswa. Biologi juga bukan hanya merupakan mata pelajaran 

hafalan, namun juga membutuhkan konsep-konsep IPA.  

Konsep-konsep IPA  mudah untuk dapat dikuasai oleh siswa, oleh sebab itu 

untuk mempermudah belajar  memahami konsep  siswa dapat menggunakan 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada model 

pembelajaran siswa diberikan permasalahan yang ada disekitar mereka untuk 

didiskusikan sehingga dalam pembelajaran  siswa dituntut lebih aktif  (student 

center). Dengan memecahkan permasalahan yang ada disekitar mereka, 

menjadikan siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran IPA  sehingga 

hasil belajarnya dapat meningkat. 

 

Salah satu model pembelajaran diduga dapat merangsang aktivitas belajar 

siswa dalam mengembangkan pengetahuan tersebut sehingga meningkatkan 

hasil belajar adalah model pembelajaran Problem Based Learning. Dalam 

PBL, siswa mengikuti pola tertentu yang dimulai dengan mempertimbangkan 

masalah yang terdiri dari kejadian yang membutuhkan penjelasan. Selama 

diskusi dengan anggota kelompoknya, siswa mencoba mengidentifikasi 

prinsip-prinsip dasar atau proses. Di sini, siswa dirangsang untuk menemukan 

suatu akar masalah yang dilakukam penyelesaian lebih lanjut dan mencari 

solusi. Dalam proses pembelajaran, aktivitas merupakan salah satu faktor 
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penting, karena aktivitas merupakan proses pergerakan secara berkala. Proses 

pembelajaran yang efektif tidak akan tercapai apabila tidak ada aktivitas. 

Setiap individu harus melakukan sendiri aktivitas belajar, karena belajar tidak 

dapat diwakilkan oleh orang lain. Aktivitas kerjasama siswa merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa secara bersama-sama untuk mencapai 

perubahan tingkah laku dan untuk mencapai tujuan. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan siswa, maka proses pembelajaran yang terjadi akan semakin 

baik.  

 
Penelitian ini mengunakan dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran PBL (X), sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas  (Y1) 

dan hasil belajar (Y2). 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka dapat dijelaskan dengan gambar paradigma 

pemikiran yang ditunjukan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

Diagram Pemikiran Variabel Bebas model PBL (X) terhadap Variabel Terikat  

aktivitas (Y1) dan hasil belajar (Y2) 

 

Keterangan: 

X   =  Model pembelajaran PBL 

Y1  =  Aktivitas 

Y2  =  Hasil belajar  

Y1 

X 

Y2 
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E.  Hipotesis  

 

“Dengan menggunakan model PBL dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Rebang Tangkas dalam pembelajaran 

materi  pokok Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan”. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester  Genap Tahun Pelajaran 2014/2015, 

bertempat di SMP Negeri 1 Rebang Tangkas, Way Kanan 

 

B. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas V11 

SMP Negeri 1 Rebang Tangkas yang terdiri dari enam kelas (V11 A - V11 F) 

dengan jumlah siswa sebanyak 211 siswa.  Sampel penelitian  siswa kelas 

V11 A dan V11 C  SMP 1 Rebang Tangkas pada semester genap Tahun 

Ajaran 2014/2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah karena ada enam  

kelas V11 di SMP N 1 Rebang Tangkas maka untuk sampel penelitian 

melihat hasil belajar sebelumnya dan memilih siswa kelas V11 A sebagai 

kelas eksperimen  dan V11 C kelas kontrol. 

 
 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok kontrol 

non-ekivalen. Desain ini merupakan desain penelitian dengan kelas kontrol 
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dan kelas eksperimen menggunakan kelas dengan memiliki kondisi yang 

serupa dalam hal jenjang pendidikan yaitu kelas VII dan diajar oleh guru 

yang sama. Kedua kelas diberi pretest sebelum pembelajaran pada 

pertemuan pertama dimulai. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol belajar 

menggunakan metode diskusi.  Posttest diberikan pada pertemuan terakhir 

setelah pembelajaran dengan soal yang sama pada saat pretest . Sehingga 

struktur desain dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keterangan: 

 I  = Kelas Eksperimen (VII) 

II  = Kelas Kontrol (VII) 

O1  = Pretest 

O2   = Postest, 

X  = Pembelajaran dengan model problem based learning 

C  = kontrol (pembelajaran dengan model diskusi) 

 

Gambar 2.  Desain penelitian pretes-postes kelompok tak ekuivalen  

      (dimodifikasi dari Riyanto, 2001: 43). 
 
 

 
 
D. Prosedur  penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. 

Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prapenelitian  

a. Membuat izin penelitian pendahuluan ke FKIP untuk sekolah 

Kelas           Pretes        Perlakuan     Postes  

I           O1         X    O2 

 I           O1                 C    O2 
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b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

untuk setiap pertemuan. 

e. Membuat instrumen pengukuran yaitu soal pretest-posttes untuk 

pertemuan pertama dan terakhir, lembar observasi aktivitas siswa. 

2. Pelaksanaan  Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model PBL untuk 

kelas eksperimen dan metode diskusi untuk kelas kontrol. Penelitian ini 

dirancang sebanyak dua kali pertemuan. Pretest diberikan sebelum 

pembelajaran dan posttest diberikan setelah pembelajaran (di akhir 

pertemuan). Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Kelas Eksperimen ( Model Pembelajaran PBL) 

a. Kegiatan awal 

Kegiatan Guru Kegiatan siswa Sintak PBL 

1.  Guru memberikan tes 

awal / pretes tentang 

materi peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran 

dan kerusakan 

lingkungan 

1.  Siswa 

menjawab 

pertanyaan tes 

awal (pretes) 

 

2.  Guru membacakan 

Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi 

Dasar (KD), indikator, 

2.  Siswa 

mendengarkan 

serta 

memperhatikan 
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dan tujuan 

pembelajaran 

penjelasan guru 

3.  Guru memberikan 

apersepsi berupa 

mengajukan 

pernyataan: 

Pertemuan I:  “Guru 

memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa, jika kita sedang 

berjalan ke suatu 

tempat kita melihat 

ada sampah yang 

berserakan dijalan, 

apa yang akan kalian 

lakukan?” 

 

Pertemuan II: 

“Salah satu Provinsi 

yang terkenal dengan 

hutannya adalah 

Kalimantan. Namun 

sering terjadi 

eksploitasi hutan 

besar-besaran di 

Kalimantan. Jika 

pepohonan yang ada 

di Kalimantan banyak 

yang ditebang, apa 

dampaknya bagi 

manusia dan 

lingkungan? 

Bagaimana peran 

pemerintah untuk 

mengatasi ekploitasi 

ini?” 

3.  Siswa menjawab 

pernyataan guru 

 

4. Guru memberi 

motivasi: 

Pertemuan I: 

 “sampah sebenarnya 

memeiliki nilai positif 

jika kita bisa 

mengelolanya, 

contohnya kita bisa 

membuat suatu karya 

dari sampah organik 

4.  Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 
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maupun anorganik.” 

Pertemuan II:  

“Pohon sangat banyak 

manfaatnya bagi 

manusia dan 

lingkungan, karena 

pohon termasuk paru-

paru bagi lingkungan 

kita.” 

 

b. kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  Sintak PBL 

1.  Guru membagi siswa 

menjadi 7 kelompok, 

masing-masing 

kelompok terdiri dari 

4-5 siswa 

1.  Siswa 

berkumpul 

dengan 

kelompoknya 

masing- masing 

Orientasi siswa 

2.  Guru membagikan 

LKS kepada masing-

masing siswa yang 

berisi kajian tentang 

peran manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran 

lingkungan 

2.  Siswa 

menerima   

LKS 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

3.   Guru membimbing 

siswa dalam menggali 

informasi dari 

berbagai sumber 

3.  Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru, 

dan melakukan 

kegiatan sesuai 

dengan 

petunjuk LKS 

Membantu 

penyelidikan mandiri 

dan kelompok 

4. Guru meminta siswa 

mencari informasi 

untuk menjawab LKS 

tersebut berdasarkan 

data yang mereka 

kumpulkan dari buku 

– buku IPA yang telah 

dianjurkan 

5.  Siswa menjawab 

LKS 

berdasarkan 

data yang 

mereka 

kumpulkan dari 

buku – buku 

IPA yang 

dianjurkan 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

5. Guru memimbing 

siswa untuk 

5.  Siswa 

memperhatikan 

Mengebangkan, 

menyajika, dan 
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melakukan diskusi, 

menggali informasi 

menyiapkan bahan 

untuk persentasi 

sesuai dengan 

petunjuk yang terdapat 

pada LKS  

penjelasan guru, 

dan melakukan 

kegiatan sesuai 

dengan 

petunjuk pada 

LKS 

mamerkan hasil 

karya 

 

6.  Guru meminta siswa 

untuk 

mempersentasikan 

hasil diskusi 

kelompok mengenai 

peran manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran 

lingkungan didepan 

kelas dan bersama 

moderator 

memfasilitasi diskusi 

kelas 

 

6. Siswa 

mempersentasik

an hasil diskusi 

kelompok dan 

melakukan 

diskusi kelas 

Menganalisis proes 

pemecahan masalah 

7.  Guru memberikan 

penjelasan dan 

penegasan lebih lanjut 

tentang peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran 

lingkungan serta 

memberikan 

kesempatan pada 

siswa untuk 

menanyakan hal – hal 

yang belum dipahami, 

kemudian bersama 

dengan siswa 

membuat kesimpulan 

7. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

tentang peran 

manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan untuk 

mengatasi 

pencemaran 

lingkungan dari 

guru dan 

menanyakan 

pertanyaan yang 

belum jelas 

kemudian 

membuat 

kesimpulan 

Mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

8. Guru meminta siswa 

untuk melakukan 

refleksi terhadap 

pembelajaran yang 

berlangsung 

8. Siswa membuat 

refleksi 

terhadap 

pembelajaran 

yang 

berlangsung dan 

memperhatikan 
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penjelasan guru 

 

 

c. kegiatan penutup 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1.  Guru meminta siswa 

mengumpulkan LKS yang 

telah dikerjakan 

1.  Siswa mengumpulkan LKS 

yang telah dikerjakan 

 

2.  Guru memberikan 

kesimpulan  

2.  Siswa memperhatikan 

kesimpulan yang diberikan 

guru 

3.  Guru memberi soal postes 

pada pertemuan ke II 

3.  Siswa memperhatikan tugas 

yang diberikan guru 

 

2. Kelas Kontrol (metode diskusi) 

a.   Kegiatan Awal  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru memberi tes awal / 

pretes tentang materi peran 

manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan 

1.  Siswa menjawab 

pertanyaan tes awal 

(pretes) 

2. Guru membacakan Standar 

Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD), 

indikator, dan tujuan 

pembelajaran 

2.  Siswa mendengarkan 

serta memperhatikan 

penjelasan guru 

3. Guru memberikan apersepsi 

berupa mengajukan 

pernyataan: pertemuan I:  

“Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, 

jika kita sedang berjalan ke 

suatu tempat kita melihat ada 

sampah yang berserakan 

dijalan, apa yang akan kalian 

lakukan?”  

Pertemuan II: “Salah satu 

Provinsi yang terkenal 

dengan hutannya adalah 

3.  Siswa menjawab 

pernyataan guru 
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Kalimantan. Namun sering 

terjadi ekploitasi hutan besar 

– besaran di Kalimantan. 

Jika pepohonan yang ada di 

Kalimantan banyak yang 

ditebang, apa dampaknya 

bagi manusia dan 

lingkungan? Bagaimana 

peran pemerintahan untuk 

mengatasi ekploitasi ini?” 

 

4. Guru memberi motivasi: 

Pertemuan I:  “sampah 

sebenarnya memeiliki nilai 

positif jika kita bisa 

mengelolanya, contohnya 

kita bisa membuat suatu 

karya dari sampah organik 

maupun anorganik.” 

Pertemuan II: “Pohon sangat 

banyak mantfaatnya bagi 

manusia dan lingkungan, 

karena pohon termasuk paru-

paru bagi lingkungan.” 

4.  Siswa mendengar 

penjelasan guru 

 

 b.   Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.    Guru membagi siswa menjadi 

7 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. 

1.  Siswa berkumpul sesuai 

dengan kelompoknya 

masing-masing 

2.    Guru membagikan LKS 

kepada masing-masing siswa 

yang berisi kajian tentang 

peran manusia dalam 

mengelola lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

melakukan kegiatan sesuai 

dengan petunjuk LKS  

3.    Guru memberikan 

pengarahan kepada siswa 

untuk melakukan diskusi, 

menggali informasi dari 

buku-buku yang relevan dan 

dari sumber lain, 

3.  Siswa memperhatikan 

penjelasan guru, dan 

melakukan kegiatan 

sesuai dengan petunjuk 

LKS 
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menyiapkan bahan untuk 

persentasi sesuai dengan 

petunjuk yang terdapat pada 

LKS  

4.    Guru meminta siswa 

mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok tentang 

peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi  

pencemaran dan kerusakan 

lingkungandidepan kelas  

4.  siswa mempersentasikan 

hasil diskusi kelompok 

5.     Guru memberikan penjelasan 

dan pengetahuan lebih lanjut 

mengenai peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan serta 

memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami, kemudian 

bersama dengan siswa 

membuat kesimpulan  

 

5.  Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan 

serta mennyakan yang 

kurang jelas kepada guru 

kemudian membuat 

kesimpulan  

6.     Guru meminta siswa untuk 

melakukan refleksi 

pembelajaran yang 

berlangsung  

6.   Siswa membuat refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang berlangsung dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

 

                  c.  Kegiatan Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru meminta siswa 

mengumpulkan LKS yang 

telah dikerjakan  

1.  Siswa mengumpulkan 

LKS yang telah 

dikerjakan  

2. Guru memberikan kesimpulan  2. Siswa memperhatikan 

kesimpulan yang 

diberikan guru 
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3.  Guru memberikan sol tes akhir 

(postes) pada  

pertemuan ke II  

3.  Siswa mengerjakan soal 

tes akhir (postes) 

 

 

E.  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

      Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis Data 

 

a.  Data Kuantitatif 

 

 

Data kuantitatif yaitu berupa hasil belajar siswa pada materi pokok 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diperoleh dari nilai pretes 

dan postes. Kemudian dihitung selisih antara nilai pretes dengan postes, 

lalu dianalisis secara statistik. Untuk mendapatkan skor N-gain 

menggunakan rumus Meltzer, dalam Coletta dan Phillips (2005: 1172) 

yaitu:   

Skor N-gain = 100
YZ

YX





  

Keterangan : X = nilai postes; Y = nilai pretes; Z = skor 

maksimal. 

 

 

b.    Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data aktivitas siswa selama proses pembelajaran   

berlangsung merupakan data yang diambil melalui observasi. Data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menghitung persentase aktivitas belajar siswa  
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2. TeknikPengambilan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

a.  Pretes dan Postes 

Data kemampuan hasil belajar berupa nilai pretes dan postes.  Nilai 

pretes diambil pada pertemuan pertama setiap kelas, baik eksperimen 

maupun kontrol, sedangkan nilai postes diambil di akhir pembelajaran 

pada pertemuan kedua setiap kelas, baik eksperimen maupun kontrol.  

Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal uraian. 

  Teknik penskoran nilai pretes dan postes yaitu 

  S  = 100
N

R
  

Keterangan : S  = Nilai yang diharapkan (dicari); R = jumlah skor dari 

item atau soal yang dijawab benar; N = jumlah skor 

maksimum dari tes tersebut (Purwanto, 2008 : 112). 

 

 

b.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran.  Setiap siswa diamati poin 

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√ ) pada lembar 

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.  Aspek yang 

diamati yaitu:  (1) aktivitas siswa bekerjasama dalam kelompok, (2) 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok (3) mengajukan pertanyaan, 

(4) membuat kesimpulan. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Data penelitian berupa nilai pretes, postes, dan skor N-gain. Untuk 

mendapatkan skor N-gain menggunakan rumus Meltzer (dalam Coletta dan 

Phillips, 2005: 1)  

Nilai pretest, posttest, dan skor N-gain pada kelompok kontrol dan 

eksperimen dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS versi 17, 

yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa: 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan program 

SPSS versi 17.  

a. Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria Pengujian 

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak Ho untuk harga 

yang lainnya (Pratisto, 2004: 5). 

 

2. Kesamaan Dua Varian (Uji Homogenitas) 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan dengan menggunakan program 

SPSS versi 17.  

a. Hipotesis  

Ho : Kedua sampel mempunyai varian sama  

H1   : Kedua sampel mempunyai varian berbeda 

 

 



33 

 

 

b. Kriteria Uji  

- Jika Fhitung< Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika Fhitung> Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak  

(Pratisto, 2004: 71). 

 

 

3. Pengujian Hipotesis  

Setelah prasyarat terpenuhi maka dilakukan uji lanjutan, yakni pengujian 

hipotesis. Untuk menguji hipotesis digunakan uji t yang meliputi uji 

kesamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata atau menggunakan 

uji U. Uji t digunakan apabila sampel berdistribusi normal, sedangkan uji 

U digunakan apabila sampel tidak berdistribusi normal. Uji hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

 

1. Uji Hipotesis Dengan Uji t 

a). Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

1. Hipotesis 

H0  :  μ1  =  μ2 :  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol sama. 

H1  :  μ1  ≠  μ2 :  rata- rata N-gain pada kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol tidak sama. 

2. Kriteria Uji 

- Jika –t tabel< t hitung< t tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 

diterima. 

- Jika t hitung< –t  tabel atau t hitung> t tabel atau probabilitasnya < 

0,05 maka H0 ditolak (Pratisto, 2004: 12). 
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b). Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Apabila H0 ditolak maka dilanjutkan dengan uji perbedaan dua 

rata-rata. 

1. Hipotesis 

H0  :  μ1  =  μ2 :  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen sama 

dengan kelas kontrol. 

H1  :  μ1>  μ2 :  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol. 

2. Kriteria Uji :  

- Jika –t tabel < t hitung< t tabel, maka H0 diterima. 

- Jika t hitung< –t tabel atau t hitung> t tabel, maka H0 ditolak  

(Pratisto, 2004: 12). 

 

2. Uji Hipotesis Dengan Uji U 

Uji U digunakan apabila data tidak berdistribusi normal 

a. Hipotesis  

H0 = μ1  =  μ2 :  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata N-gain pada kelas kontrol. 

H1 = μ1  ≠  μ2 :  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen tidak sama 

dengan rata-rata N-gain pada kelas kontrol. 

b. Kriteria Uji  

Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan jika p-value ≥ 0,05 maka 

H0 tidak dapat ditolak (Uyanto, 2006: 288). 

 

 

4. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 
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Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis 

menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah-langkah yang dilakukan 

yaitu: 

a. Menghitung Skor rata-rata aktivitas belajar siswa 

 

Tabel 2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 
No Nama Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa  

A B C D 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

dst              

Jumlah skor             

 Skor maksimum             

Persentase             

Kriteria              

Keterangan kriteria penilaian aktivitas siswa pada materi pengelolaan 

lingkungan 

 

A.   Bekerjasama dalam kelompok 

Skor Indikator  

1 Tidak bekerjasama dalam kelompok 

2 Bekerjasama dalam kelompok hanya 1-2 anggota saja 

3 Bekerjasama dalam kelompok dengan semua anggota 

 

B. Mempersentasikan hasil diskusi 

Skor Indikator 

1 Siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompok dengan cara yang 

kurang sistematis, dan tidak dapat menjawab pertanyaan 

2 Siswa mempersentasika hasil diskusi kelompok dengan cara yang 

kurang sistematis tetapi dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

3 Siswa dapat mempersentasikan hasil diskusi kelompok dengan 

sistematis dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar 
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C. Mengajukan pertanyaan 

Skor Indikator 

1 Tidak mengajukan pertanyaan 

2 Mengajukan pertanyaan tetapi tidak mengarah pada permasalahan 

3 Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan permasalahan 

 

D.  Membuat kesimpulan 

Skor Indikator  

1 Tidak membuat kesimpulan 

2 Membuat kesimpulan tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan hasil 

diskusi 

3 Membuat kesimpulan lengkap dan sesuai dengan hasil diskusi 

 

 

 

b. Menafsirkan atau menentukan katagori Indeks Aktivitas Siswa sesuai pada 

Tabel 3. 

              Tabel 3. Interprestasi Indeks Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

                          

Sumber: Hidayati (2011: 17). 

 

Kategori indeks aktivitas siswa Interprestasi 

0,00 – 29,99 Sangat Rendah 

30,00 – 54,99 Rendah 

55,00 – 74,99 Sedang 

75,00 – 89,99 Tinggi 

90,00 – 100,00 Sangat Tinggi 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan model PBL dapat berpengaruh terhadap aktivitas belajar 

siswa pada materi pengelolaan lingkungan 

2. Penggunaan model PBL berpengaruh signifikan dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pengelolaan lingkungan 

 

B. Saran 

 

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peneliti diharapkan lebih memahami sintak model pembelajaran PBL 

supaya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL 

lebih efektif dan efisien. 

2. Guru dan peneliti lain yang akan menerapkan model  pembelajaran 

PBL  agar memperhatikan waktu yang tepat dalam proses 

pembelajaran, supaya pembelajaran dengan model PBL dapat 

diterapkan dengan baik. 
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