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Abstrak: Telah dilakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) berbasis lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
Sistem Koloid. Pembelajaran ini juga dikaitkan dengan lingkungan sehingga siswa lebih
mudah memahami materi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa,
aktivitas siswa dan mengetahui respon siswa. Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMA
Negeri 9 Banda Aceh di kelas XI IPA 3. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dilakukan post-test pada akhir pembelajaran,
observasi terhadap keaktifan siswa melalui lembar observasi aktivitas siswa dan respon siswa
diperoleh melalui angket. Berdasarkan hasil penelitian, ketuntasan hasil belajar siswa melalui
soal post test pada akhir pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) berbasis lingkungan pada materi Sistem Koloid yaitu sebesar 88,57%
terhadap 31 siswa yang telah mencapai nilai KKM, sedangkan siswa yang belum mampu
mencapai ketuntasan hanya 4 siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran PBL berbasis lingkungan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Aktivitas
siswa juga telah menunjukan taraf tuntas secara individu yaitu sebesar 81,25% yang secara
umum siswa telah mengikuti prosedur pembelajaran dengan baik. Siswa juga memberikan
respon secara keseluruhan baik, tanggapan positif siswa sebesar 91,14% dan tanggapan
negatif siswa sebesar 8,85%. Respon positif yang diberikan oleh siswa menunjukan bahwa
model pembelajaran PBL berbasis lingkungan dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Problem Based Learning (PBL), Berbasis Lingkungan,
Sistem Koloid, Hasil Belajar

PENDAHULUAN
Kimia adalah cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang mempelajari tentang
fenomena alam, mata pelajaran kimia menjadi sangat penting kedudukanya dalam
masyarakat karena kimia selalu berada disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.
Selama ini masih cenderung banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam
memahami dan mengikuti pelajaran kimia. Berlangsungnya proses pembelajaran tidak
terlepas dengan lingkungan sekitar khususnya pada materi sistem koloid. Pada
Pembelajaran kimia sangat erat kaitannya dengan alam sehingga kita perlu
mengkaitkan dengan lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi sumber daya alam
yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar sehingga siswa dapat dengan mudah
memahami isi materi yang disampaikan. Salah satu model yang cocok digunakan
dalam pembelajaran berbasis lingkungan adalah model Problem Based Learning
(PBL). Model Pembelajaran PBL berbasis lingkungan diharapkan dapat membantu
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siswa untuk mempermudah penguasaan terhadap materi yang dipelajari sehingga
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran merupakan suatu interaksi dan hubungan yang dilakukan oleh
pendidik secara sistematis kepada peserta didik tentang sesuatu konsep, yang
bertujuan untuk melatih, membantu, memotivasi dan menyenangkan peserta didik
dalam belajarnya, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Juairiah,
2014). Model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar juga
mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Model pembelajaran haruslah sesuai
dengan materi yang sedang diajarkan oleh guru. Model-model pembelajaran yang
inovatif juga dapat membangkitkan minat siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran, karena siswa tidak akan jenuh dengan mengikuti kegiatan belajar
mengajar sehingga hasil belajar siswa akan baik. Sutirman (2013) menyatakan
bahwa model pembelajaran adalah rangkaian dari pendekatan, strategi, metode,
teknik, dan taktik Pembelajaran. Model Pembelajaran pada dasarnya merupakan
bentuk Pembelajaran yang bergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara
khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau
bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran.
Model Pembelajaran PBL sering juga di sebut sebagai model pembelajaran
berbasis masalah. Menurut Riyanto (2012), pembelajaran berdasarkan masalah adalah
suatu model pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan
pola kolaborasi dan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yakni
kemampuan analisis-sintesis, dan evaluasi atau menggunakan menemukan dalam
rangka memecahkan suatu masalah. Dalam pembelajaran ini, guru berperan
mengajukan permasalahan nyata, memberikan dorongan, memotivasi dan
menyediakan bahan ajar, dan fasilitas yang diperlukan peserta didik untuk
memecahkan masalah. Selain itu, guru memberikan dukungan dalam upaya
meningkatkan temuan dan perkembangan intelektual peserta didik.
Adapun langkah-langkah model pembelajaran PBL menurut Wasonowati (2014)
adalah sebagai berikut (1) Orientasi siswa terhadap masalah: a) membentuk suatu
kelompok kerja dan diskusi, b) menanyakan tujuan, informasi dan penjelasan dari
guru, c) memotivasi diri dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam
kegiatan belajar. (2) Pengorganisasian siswa untuk belajar: a) memahami prosedur
dari kegiatan yang akan dilaksanakan, b) merumuskan masalah. (3) Penyelidikan
secara individu maupun kelompok: a) mengumpulkan data dan informasi yang
diperlukan, b) melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok. (4)
Pengembangan dan penyajian hasil: a) menganalisis data hasil dan melakukan
diskusi. 5) Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah: a) merefleksi serta
mengevaluasi hasil pengamatan dan merumuskan konsep dan kesimpulan.
Menurut Wulandari (2013), kelebihan PBL adalah sebagai berikut: (1) Pemecahan
masalah yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran, (2) Pemecahan masalah
berlangsung selama proses pembelajaran menantang kemampuan siswa serta
memberikan kepuasan kepada siswa, (3) Dapat meningkatkan aktivitas Pembelajaran,
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(4) Membantu proses transfer siswa untuk memahami masalah-masalah dalam
kehidupan sehari-hari, (5) Membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan
membantu siswa untuk bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri, (6)

Membantu siswa untuk memahami hakekat belajar sebagai cara berfikir bukan hanya
sekedar mengerti pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks, (7) PBL
menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan disukai siswa, (8)
Memungkinkan aplikasi dalam dunia nyata dan, (8) Merangsang siswa untuk belajar
secara kontinu. Sedangkan menurut Wosonowati (2014) kelemahan PBL adalah
sebagai berikut: (1) Kurang terbangunnya minat siswa untuk terlibat aktif dalam
KBM, (2) Alokasi waktu pelaksanaan yang lebih lama dari perencanaan karena siswa
masih belum teratur dalam melaksanakan prosedur kegiatan dan, (3) Kurangnya
referensi belajar siswa sehingga pembangunan konsep masih banyak digiring oleh
guru.
Lingkungan tidak terlepas dari pandangan kita, baik disekolah maupun di
masyarakat. Pembelajaran yang kita kaitkan dengan lingkungan merupakan sumber
belajar yang baik terutama pada pelajaran kimia yang tak terlepas dari kehidupan
sehari-hari. Pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sebagai media
pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran yang memberi pengalaman
secara langsung kepada siswa, sehingga siswa termotivasi dalam belajar materi sistem
koloid. Pendapat tersebut diperkuat oleh Marsini dan Lusiana (2015) yang
menyatakan bahwa pada pembelajaran ini, guru harus melibatkan siswa dengan
memberi tugas-tugas tentang masalah sosial dan intelektual yang berasal dari
lingkungan. Permasalahan tersebut merupakan langkah awal untuk memfokuskan
kemampuan siswa dalam membangun pengetahuan.
Menurut Thobroni dan Mustofa (2013), belajar merupakan aktivitas manusia yang
sangat vital dan secara terus-menerus akan dilakukan selama manusia tersebut masih
hidup. Manusia tidak mampu hidup sebagai manusia jika tidak dididik atau diajar oleh
manusia lainnya. Bayi yang baru dilahirkan telah membawa beberapa naluri, insting
atau potensi-potensi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Akan tetapi,
naluri dan potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang baik tanpa pengaruh dari
luar yaitu campur tangan dari manusia. Juairiah (2014) Hasil belajar adalah suatu
kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya dan
memperoleh pengetahuan yang lebih baik, keterampilan, kebiasaan, sikap, dan citacita dari kehidupan. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan kriteria dalam
mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah
memahami belajar dan disertai dengan perubahan.
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka telah dilaksanakan
penelitian untuk mengetahui hasil dari penerapan model Problem Based Learning
(PBL) terhadap hasil belajar siswa yang dilaksanakan di kelas XI IPA 3 di Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Banda Aceh.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan data pengamatan secara langsung
terhadap proses pembelajaran di kelas, yaitu terdiri dari dua kali pertemuan.
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan dalam rangka
menggambarkan suatu kejadian dan kegiatan dengan memperhatikan proses,
karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan yang terjadi (Wasonowati,
2014).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 9 Banda
Aceh yang berjumlah 180 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan pengambilan acak sederhana (simpel random sampling), sehingga yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 9
Banda Aceh yang yang berjumlah 35 orang yang terdiri dari 23 orang siswa laki-laki
dan 12 orang siswa perempuan. Pengambilan acak sederhana merupakan sistem
pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka
random (http://id.wikipedia.org/wiki/sampel_statistika).
Pengumpulan data menggunakan lembar observasi aktivitas siswa, tes (post-test)
dan angket respon siswa. Data diolah berdasarkan hasil tes (post-test) yang diberikan
saat setelah melakukan penerapan model pembelajaran dan selanjutnya untuk
mengetahui aktivitas siswa saat model pembelajaran dilaksanakan maka digunakan
lembar observasi yang diisi oleh pengamat I dan pengamat II, dan selanjutnya
memberikan angket yang berisi respon terhadap model pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan pada materi sistem koloid,
dilaksanakan menggunakan model pembelajaran Problem based learning (PBL)
dimana pembelajaran ini berbasis lingkungan, dengan menggunakan LKS disertai
gambar-gambar yang ada di lingkungan sekitar sehingga murid dapat dengan mudah
memahami materi khususnya sistem koloid. Kegiatan pembelajaran pertemuan
pertama dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 pada pukul 11.00-13.00
WIB di kelas XI IPA 3. Dalam kegiatan pembelajaran, peneliti menyiapkan materi
Sistem Koloid sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah
disusun dengan menggunakan model pembelajaran PBL beserta sintaknya.
Pembelajaran dilanjutkan pada pertemuan kedua dikarenakan alokasi waktu tidak
cukup dimana salah satu kelemahan model Pembelajaran Problem Based Learning.
Menurut Wasonowati (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran PBL
dalam penelitian ini tidak sepenuhnya berjalan baik, ada beberapa kelemahan yang
dihadapi antara lain: (a) alokasi waktu pelaksanaan yang lebih lama dari perencanaan
karena siswa masih belum teratur dalam melaksanakan prosedur kegiatan, serta (b)
kurangnya referensi belejar siswa sehingga pembangunan konsep masih banyak
digiring oleh guru. Setelah pertemuan pertama dilaksanakan, dilanjutkan pertemuan
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kedua yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 pada pukul 11.0013.00 WIB di kelas XI IPA 3.
Berdasarkan nilai hasil post-test, maka diperoleh hasil persentase ketuntasan siswa
sebagai berikut:
a. Jumlah siswa yang tuntas
= 31 orang
b. Jumlah siswa yang tidak tuntas
= 4 orang
c. Jumlah keseluruhan siswa
= 35 orang
𝑓

P = 𝑛 𝑥 100%
31

P = 35 𝑥 100% = 88,57 %
Berdasarkan dari hasil ketuntasan siswa pada post-test diatas adalah 88,57%,
dengan cara membagikan nilai siswa diatas KKM dengan semua jumlah siswa dan
kemudian dikalikan dengan 100%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis lingkungan berhasil dengan
nilai tuntas yaitu diatas KKM khususnya pada materi sistem koloid, namun ada juga
sebagian siswa yang nilai ketuntasanya di bawah KKM ini disebabkan oleh kurang
seriusnya siswa dalam menjawab soal dan siswa kurang memperhatikan materi saat
pembelajaran berlangsung. Ketidakseriusan ini dari hasil nilai post-test terdapat 4
orang yang tidak tuntas.
Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran pada
pertemuan pertama dan kedua berlangsung diukur dengan menggunakan lembar
observasi aktivitas siswa. Pengamatan terhadap aktivitas siswa merupakan penilaian
yang bertujuan untuk melihat interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Pengamat
melibatkan guru bidang studi kimia SMA Negeri 9 Banda Aceh sebagai pengamat I
dan Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah sebagai pengamat II. Berdasarkan
pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua dapat kita lihat bahwa
secara umum siswa telah mengikuti prosedur pembelajaran dengan baik, ditunjukkan
dengan nilai persentase pengamat I sebesar 80,37% sedangkan nilai persentase
pengamat II sebesar 82,13%. Oleh karena itu, nilai persentase akhir yang diperoleh
dari kedua pengamat tersebut adalah 81,25% menunjukkan bahwa pembelajaran telah
mencapai taraf tuntas secara individu. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa tertarik
dan senang mengikuti model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).
Angket respon dibagikan setelah post-test selesai, data hasil angket respon dibagi
kesemua siswa untuk mengetahui tanggapan atau respon siswa mengenai penerapan
model pembelajaran PBL berbasis lingkungan memperlihatkan persentase siswa
terhadap penerapan model pembelajaran PBL. Tanggapan positif siswa sebesar
91,14% yang menunjukkan siswa senang dan tertarik belajar dengan menggunakan
PBL sedangkan tanggapan negatif siswa terhadap model pembelajaran PBL sebesar
8,85% dimana siswa tidak tertarik belajar dan tidak nyaman belajar dalam kelompok,
beberapa siswa menyatakan kurang menyukai mata pelajaran kimia dan sulit
memahami pelajaran dengan cepat.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan Problem Based Learning
(PBL) berbasis lingkungan pada materi Sistem Koloid yaitu sebesar 88,57% yang
menunjukkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan Problem Based Learning
(PBL) telah mencapai ketuntasan secara individu. (2) Aktivitas siswa dalam
pembelajaran menggunakan Problem Based Learning (PBL) berbasis lingkungan
adalah sebesar 81,25%, dapat kita lihat bahwa secara umum siswa telah mengikuti
prosedur pembelajaran dengan baik. (3) Respon siswa pada penerapan pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) berbasis lingkungan secara keseluruhan baik,
tanggapan positif siswa sebesar 91,14 % dan tanggapan negatif siswa sebesar 8,85 %.
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