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Teranan PelleLtt Bidang IPA dan Pembelづ

arannya Dalaln
I(ggteks 5glkulum 2013 serta petrdidikan K8r;ftr.

"Peran Penelitian Bidang IpA dan pembelajarannya Dalam Konteks
Kurikulum 2013 serta pendidikan Karaktet',

Mengkomunikasikan dan memfasilitasi pertukaran informasi
antara peserta seminar dengan nara sumber yang kompeten terkait
hasil penelitian bidang Ip,\ dan pendidikan Ipd
Meningka&an jejaring kerjasama antara para guru IpA dengan
program studi pendidikan IpA Sl FMIPA UNNES,
Memfrsilitasi pertukaran informasi ilmiah berkaitan pembelajaran
IPA dalam konteks lcurikulum 2013 dan pendidikan karakter.
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KATAPENGANTAR

'Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas

terselenggaranya seminar Nasional IPA IV tahun 2013. Seminar Nasional IpA
merupakan agenda rutin fnhnan plsg.arn Studi Pendidikan IpA FMIpA
Universitas Negeri Semarang.

Seminar Nasional IPA Mitujukan sebagai sarana untuk

mengkomunikasikan dan me.mfasilitasi program percri*ah telrtang Kurikulum

2013 dan Pendidikan Karakter. Dalam raugka membantu pe,merintah dan

memfasilitasi pertemlan antar pakar dqlem bidang IpA 1naka progam Studi

Pendidikan IPA Sl FMIPA Universitas Neg6i Seinaraug, terdorong rmtuk

menyelenggarakan pertarnran ilniah berskala nreional Seminar Nasional IpA IV
bertema *Peran Penelitian Bidang IPA dan Penbelajaramya Dalan Konteks

Kurifuhm 201i sert4 Perrdidik@ I{ardbef.
Kegiatan seminar ini juga dirancang sebagai ulang tahun keempat

penyelenggraan Prodi Pendidikan IPA Sl FMIPA Unneg serta sebagai ajang

saling bertukar pikiran, pengetahuao, pengalaman, d,n gagasar be*aitan
kurikulum 2013 dan pendidikan karakter d3a irnllementasinya dalam

pembelajaran IPA

Semoga kunrpulan artikel ini dapat membantu para p€serta seminar untuk

mengikuti serangkaian acara pada Seminar Nasional Pendilikan IpA IV.

Senrarang, 27 April2013
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Konteks Kurikulum 2013 serta Peodidikan Karakt€t''

S劇ⅥBUTAN KETUA PANITIA

Assalamu' a laikum Wr. lltb.
Bapak Ibu dan hadiin yang terhormat
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan
meringankan langkah unnrk hadir dalam Seminar Nasional IPA IV dengan tema:

"Peran Penelitian Bidang IPA dan Pembelaiarannya dalam Konteks
Kurikulum 2013 serta Pendidikan Karaktef'

Bapah lbu dan hadinn yang berbahagia,

Kami bersyukur bahwa gagasan kami ini mendapat respon yang sangat baik dari
masyarakat. Sampai pagi hari ini t€rcatat seminar nasional diftuti oleh 300 orang
peserta dan presentasi Call for Paper lO7 orang p€s€rta Peserta berasal dari
bertagai Proviasi 4rt312 lain DfY, Jawa Tengalf Jawa Timur, Jawa Bara! DKI
Jakarta, NAD, Sumatatef,a Utara, Sumatera Selatan, Bengkuhr, Lampung Banteq
Kalimantan Barat, Sulawesi Selataq Sulawesi Utara dan Papua serta dari kota-
kota lain di Indonesia

Dalarn seminar nasional ini, kami mengffiirkan 4 pembicara utama yang kita
kenal merniliki reputasi yang sangat baik di bidangnya, )laitu:
l. Prof Dr. Wida Sunamo, M.Pd- (Pascasarjana psnfidikan gains UNS)
2- Prof Dr. Anna Permanasari, M.Si (Sekolah Pascasarjana Pendidikan IPA UPI/
3- Dr. Andreas Pripno Budi Prasetlo M.Ed- ([INNES)
4. Suko Mardiono, S.H, M.lvL (Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah)

Diharapkan dengan rangkalan kegiatan ini:
1. Peserta dapat mengkomunikasikan informasi dengan nara sumber yang

kompeten te{kait hasil penelitian bidang IPd pendidikan IPd rraupun PTII
2. Peserta dapat meningkatkan jejaring kerjasama antara para guru IPA dengan

program studi pendidiken IPA-SI FMIPA UNNES,
3. Seminar ini dapat menghasilkan kajian ilrniah dan aplikatif mengenai informasi

mengenai pembelajaran IPA dalam konteks kurikulum 2013, berbasis TIK
serta pendidikan karakter.

Bapak lbu dan hadirin yang berbahagia,
Seminar ini diselenggarakan oleh Prodi IPA Sl FMIPA UNNES. Atas
terselenggaranya acara seminar ini, kami mengucapkan terima kasih atas
dukungan Bapak Ibu semu4 terutama:
1. Rektor Unnes
2. Dekan FMIPA Unnes
3. Para pembicara dan moderator
4. Para pernakalah dan peserta seminar
5. Panitia dan Himpunan Mahasiswa IPA serta berbagai pihak yang tidak dapat

kami sebutkan satu persatu dalam forum ini.
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selamat mengikuti semin-ar nasional dan rangkaian kegiatan pendukungnya.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan kita di ;;;
depan Amin.

Kepada Bapak Dekan FMIpA Unnes prof Dr. Wiyanto, M.Si kami mobon
berkenan memberikan pengarahan sekarigus membuka ieminar nasionel ini.

Was salamu' alailatm Wr. lyb.

Seurang9 27 Apri12013
Kem Paniliち

Muhamad Tau角 ,s.Pa,M.Pa
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SAMBUTAN DEKAN FMIPA
TJNTVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ass a lamu' alailatm Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat dapat
mengikuti Seminar Nasional IPA yang diselenggarakan Program Studi pendidikan
IPA FMIPA LJNNES. Semhar ini dimaksudkan untuk mernfasilitasi para peserta
seminar doserl gurtt' dan mahasiswa untuk saling memberi informasi baik antar
peserta seminar, rnaupun pemakalah dengan nara sumber.

Dalam rangka mengkomunikasikan dan memfasilitasi perhrkaran
informasi berkaitan dengan hasil penelitiatr khususnya dalam bidang IpA dan
pendidikan IPA bagi para pengembang kebijakaq praktisi, dosen, guru dan
pemerhati pendidftan, maka Prodi Pendilikan IpA S-l FMIpA Unnes
menyelenggarakan Seminar Nasiorul IPA IV deogan tema ?eran penetitian
Bidang IPA d-n Pembelajarannya delam Konteks Kurikulum 2013 serta

lendidi$n Kerekter'. Kegiatan seminar dirancang sebagai $"ahana terfuinya
interatsi profesi<rnal antar komrmitas bidang IPA mauprm pendidikan IpA di
lndonesia uotuk saling bertukar pikiran, peng*ahuan, pengalaman, dan gagasan,
untuk mengakselerasi pengembangan penelitian di bidang IpA dan pendidikan
IPA ilalam konteks kurikulum 2013 serta pe,nditikan karakter.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber: prof Dr. Wida
Sunarno, M.Pd- (Pascasarjana Pendidikan Sains LJNS), prof Dr. Anna
Permanasari M.Si. (Sekolah Pascasarjana Pendidftan IpA LJPI/, Dr. Andreas
Priyono Budi Prasetyo NfEd. ([JNNES), dan Suko Mardiono, S.H, lvlM. (Kepala
BKD Provinsi Jawa Tengah), yang bersedia menulis makalah utama dan
menyajikannya dalam seminar ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada para
peserta seminar dari berbagai Perguruan Tinggi, Sekola[ dan Instansi tertait yang

f,ge d*i berbagai tenpat di kdonesia BapaMbu telah mendulung
berlangzungnya serrinar ini yang berarti juga ftut meningkatkan mutu pendidikan
IPA di Indonesia-

Besar harapan kami sernoga seminar ini dapat rn€mb€ri kontntusi
b€rmakna pada pendidikan IPA di Indonesia dengan adanya makalah-makalah
tentang: kurikulum 2013, profesional guru IPA; pendidikan karakter bangsa
melalui pembelajaran IPA; penelitian dan kajian konseptual mengenai
pembelajaran IPA berbasis budaya dan karakter bangsa; serta penelitian tidakan
kelas.

Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
Pengelola Prodi Pendidikaa IPA dan Panitia Seminar Nasional IpA IV yang ielah
berinisiatif dan bekerja keras untuk menyelenggarakan seminar ini dalam
menyambut Dies Natalis keempat Prodi Pendidikan IPA Kami mohon maaf yang
sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan seminar ini ada kelemahan-dan
kekurangannya- Semoga Allah SWT memberi hidayah dan menerima amal ibadah
kita sekaliarl amien

Wassalamualailatm Wr. ll/b.
Semarang, 27 Apil20l3
Dekan FMIPA UNNES

lX

Prof. Dr. Wiyanto, M.Si.
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dimungkinkan dapat memberikan pengalaman
belajar dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
pembelajaran berbasis masalah lproblem Bosed
Leorningl untuk meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah mahasiswa pGSD.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian tindakan
lodion reseorchl melalui pendekatan kualitatit
yang berupaya menggali permasalahan
berdasa*an situasi nyata yang terjadi di
lapangan. Oleh karena itu tindakan maupun data
yang diperoleh dipertahankan sealamiah
mungkin tanpa ada unsur intervensi dari pihak
peneliti. Subyek penelitian adalah mahasiswa
FGSD Antkatan 2011 yan8 berjumlah 34 orang di
Jurusan PGSD di salah satu tpTK di kota padang.

Penelitian ini berlangsung dua siklus dan setiap
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
reffeki. lnstrumen yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu: peneliti, lembar observasi,
pedoman wawancarir dan tes tertulis. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh
dengan observasi, vJawancara mahasiswa dan tes
tertulis.
HASIT DAI{ PEMBAHASAN

Pelakanaan tindakan dalam penelitian
ini dimulai pada awal April sampai dengan akhir
Mei 2012. Penelitian ini dilakanakan dalam 2
siklus. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan
setiap siklus"
Hasil

Siklus 1. Pembelajaran pada siklus 1
dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dan satu
kali tes pada akhir siklus. Tes siklus l dengan
topik materi kandungan utama batran makanan.
Berdasarkan lembar observasi keterlaksanaan
pembelajaran Problem Bosed Leoming diperoleh
informasi bahwa pada ketiga pertemuan yang
telah ditakanakan pada siklus 1, semua
komponen Problem Bosed Leorning telah
terlaksana. Walaupun semua tahapan problem
Eosed Leorning telah terlaksana, namun masih
terdapat beberapa keterbatasan dalam
Pelakanaannya.

Berdasarkan Lembar Observasi Aktivitas
&lajar Mahasiswa pesan pembelajaran pada
slklus 1 belum optimal. Dalam memecahkan
r'nasalah, nrahasiswa belum terbiasa

menyelesaikannya dengan mengikuti prosedur
yang benar, yakni dengan menyatakan informasi
yang diketahui, yang ditanyakan, merencanakan
penyelesaian, menyelesaian dan interpretasi
hasil. Berikut data tabel hasil perolehan nilai akhir
mahasiswa pada siklus 1.

:   (%}
N=34    Rata-  61,48    61,71

rata

SD

Perolehan data hasil Tes Siklus 1
ditambah dengan komponen tugas partisipasi
dan kuis menunjukkan bahwa nilai rata.rata kelas
yang diperoleh mahasiswa adalah 61,49.
Banyaknya mahasiswa yang mencapai ketuntasan
minimal adalah 18 siswa dari 34 siswa, dengan
kata lain sebesar 34,5% siswa mencapai tuntas
belajar. Nilai tertinBgi dan terendah berturut-
turut adalah 71,9 dan 50,8 (lihat gambar 3).
Komponen capaian akademik mahasiswa terdiri
dari nilai tugas, nilai partisipasi/keaktifan, nilai
kuiq dan nilai tugas akhir berupa pembuatan
resume materi yang telah dipelajari. Hasil
perolehan masing-masing capaian akademik
mahasiswa dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

80

.60

:40

“ 20

0

TPQTA
Gambar 1. Rerata Perolehan Capaian Akademik

Mahasiswa pada Siklus I dan Siklus I
Berdasarkan gambar tersebut di atas

terlihat bahwa pada siklus 1 perolehan
persentase rata-rata komponen nilai untuk tugas
(T) sebesar 68,57 dengan kriteria tinggi,
komponen nilai untuk partisipasi (p) dengan rata-
rata 54,74 dengan kriteria cukup, komponen nilai
untuk kuis (Q) dengan rata-rata 62,00 dengan
kriteria tinggi, dan komponen nilai untuk tes akhir
(TA) siklus dengan rata-rata 61,43 dan dengan
kriteria tinggi.

Data nilai akhir menunjukkan bahwa dari
kee,npat komponen nilai yaitu komponen nilai

■Sk:us i

■Siklus::

Mahasiswa Siklus NA Ketuntasan

93
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untuk tugas, kuis dan tes akhir siklus telah
mencapai katagori tinggi, yakni di atas GOIo,
sedangkan komponen nilai untuk partisipasi
belum mecapai kriteria tersebut. Oleh karenanya
untuk mengatasi hal tersebut beberapa tahap
dalam pembelajaran Problem Bosed Leorning
perlu ditingkatkan.

Secara umum, permasalahan-permasalah
yang muncul selama proses pembelajaran pada
siklus 1 antara lain adalah: Kemampuan
mahasiswa dalam memahami konsep masih
lemah, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan
dalam menemukan atau mencari sumber belajar
seperti buku ajar atau buku tek, mahasiswa
belum terbiasa mencari permasalahan mengikuti
prosedur pemecahan masalah, beberapa
mahasiswa terlihat enggan mencari
permasalahan dan hanya mengandalkan anggota
kelompok yang lain untuk menBerjakan.

Siklus 2. Siklus 2 dilakukan dengan topik
materi perkuliahan hubungan kEiehatan dan
penyakit. Tindakan pada siklus 2 hampir sama
dengan tindakan yang dilakukan pada siklus 1,
namun dilakukan dengan memperhatikan hasil
refleksi siklus 1 dan diadakan perbaikan sebagai
berikut: Tahap kedua: eksptorasi masalah
selama pembelajaran lebih dimaksimalkan. Hal ini
dilakukan dengan mengefektilkan diskusi
mahasiswa serta memberikan tambahan
penjelasan secara klasikal untuk memperkuat
konsep yang telah diperoleh mahasiswa. Tahap
solusi masalah dioptimalkan dengan persentasi
kelonrpok sehingga dapat mengingkatkan
kemampuan mahasiswa dalam bertanya,
menjawab, dan menemukan solusi. Dosen
memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam
kelompok dalam memecahkan masalah yang
mereka hadapi.

Pada tahap perencanaan siklus 2, peneliti
kembali menyiapkan Stondord Operotionol
Procedure (SOP) 2 serta formulir hasil yang telah
direvisi dengan menambah latihan soal. Selain itu
peneliti juga menyiapkan soal tes siklus 2 untuk
mengukur kemampuan pemecahan masalah
mahasiswa yang berjumlah 2 soal. peneliti ju3a
menyiapkan intrumen penelitian lainnya, seperti
lembar observasi pembelajaran serta pedoman
wawancara mahasiswa.

Pelaksanaan siklus dua ini dilakukan
dalam 2 pertemuan. pelaksanaan Tes Siklus 2
diikuti oleh 34 mahasiswa. Selama tes

berlangsung, dosen bertindak sebagai pengawag
agar tes dapat berjalan dengan tertib.

Data hasil lembar observasi berdasarkal
lembar observasi keterlaksanaan pembelajarzl
dengan menerapkan model problem Bosy
Leorning, diperoleh informasi bahwa lima
tahapan yang terdapat dalam model problen
Bosed Leorning telah dapat dilaksanakan. Dalam
pelaksanaannya, penerapan model problen
Bosed Leoming pada siklus 2 mengala6;
peningkatan dibandingkaan pelaksanaan pada

siklus 1. Diskusi kelompok yang berlangsun8 pada
siklus 2 lebih efektif dibandingkan diskusi pada
siklus l.Berdasarkan hasil observasi, aktmhs
belajar inahasiswa meningkat dari siklus 1 k!
siklus 2. Pada siklus 2, ntahasiswa sudah terbiasa
menyelesaikan soal dengan mengikuti prosedu
yang berlaku. Pada tahap perencanaan
penyelesaian, siswa juga sudah menuliskan can
yang mereka gunakan untuk menyelesaikan
masalah yang mereka hadapi. Selain itu,
penginterpretasian hasil penyelesaian yang
diperoleh juga lebih baik dibanding pada siklus 1.

Berikut data tabel hasil perolehan nilai athh
mahasiswa pada siklus 2.

Sik:us Ketuntasan
[ (%)

-

N = 34 Rata- 71,41 7r,42
. rata

sD 4,74 0,05

Data hasil tes siklus 2 dimana hasil tes
siklus 2 ditambah dengan komponen tugas,
partisipasi dan kuis menunjukkan bahwa nilai
rata-rata kelas yang diperoleh mahasiswa adalah
71,41. Banyaknva mahasiswa yang mencapai
ketuntasan minimal adalah 28 siswa dari 34
mahasiswa, dengan kata lain sebesar g2,3596

siswa mencapai tuntas belajar. Nilai tertinggi dan
terendah berturut-turut adalah 81,2 dan 63,0.
Berdasarkan gambar 1 tersebut di atas terlihat
bahwa rata-rata persentase tiap komponen nilai
capaian akademik mahasiswa adalah sebagai
berikut: Komponen nilai untuk tugas (T) dengan
rata-rata 72,57 dengan kriteria tinggi, komponen
nilai untuk partisipasi (p) dengan rata-rata 64,97
dengan kriteria tinggi, komponen nilai untuk kuis
(Q) dengan rata-rata TqOO dengan kriteria tinggr,
komponen nilai untuk tes akhir (TA) dengan rata
rata 74,46 dengan kriteria tinggi. Rata-rata pada
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siklus 2 lebih besar daripada rata-rata siklus 1. Hal

ini menunjukkan bahwa hasil tes siklus 2 lebih
beragam dibanding hasil tes pada siklus 1.
peningkatan capaian perolehan skor nilai
tertinggi dan terendah pada siklus I dan Siklus lt

dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Peningkatan capaian perolehan skor nilai
tertinggi dan terendah pada siklus I dan Siklus ll
dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Perolehan Skor Teringgi dan Terendah
Hasil Belajar Mahasiswa

(eterangan: NT = nilaitertinggi, NR = nilai terendah

Setelah pelakanaan tindakan pada siklus
2 berakhir, peneliti melakukan refleksi terhadap
kegiatan yar6 telah berlangsung. Berdasarkan
data yang diperoleh pada siklus 2, terlihat bahwa
komponen nilai mahasiswa telah meningkat dari
siklus 1ke siklus 2, dengan persentase untuk
masingfi asing indikator kemampuan pemecahan
masalah lebih dari 5O%. Selain itu, banyaknya
mahasiswa yang mencapai ketuntasan belajar
pada siklus 2 telah lebih dari 60% dari banyaknya
mahasiswa yang mengikuti tes siklus. Diketahui
bahwa kemampuan pemecahan masalah
mahasiswa meningkat sebesar 1e7%. Adapun
persentas€ peningkatan untuk masing+nasing
aspek kemampuan pemecahan masalah
mahasiswa pada siklus I dan Siklus ll adalah
sebagai berikut Komponen nilai untuk tugas
meningkat sebesar 5,1%, Komponen nilai untuk
partisipasi meningkat sebesar 12,9%, Komponen
nilai untuk kuis meningkat sebesar 9,3%, dan
Komponen nilai untuk tes akhir siklus meningkat
sebesar 12,9%. Hasil lebih jelas dapat dilihat pada
Sambar 2 berikut:

NA 5D

Gambar 2. Peningkatan Nilai Akhir (NA) pada

antara Siklus ldan Siklus

Hasil Wawancara dengan Siswa
Melalui wawancara, peneliti memperoleh

data tentang tanggapan mahasiswa terhadap
upaya peningkatan kemampuan pemecahan
masalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa cukup tertarik terhadap

pengajuan pemecahan masalah yang
diberikan, dan hal itu dapat memotivasi
mereka untuk lebih giat belajar.

b. Mahasiswa umumnya mampu menuliskan
informasi yang diketahui dan yanC
ditanyakan dari soal yang ditanyakan.

c. Mahasiswa cukup mampu melakukan
perencanaan untuk menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.

d. Mahasiswa umumnya      mampu
menyelesaikan permasalahan yang
diberikan, dan melakukan pengecekan
terhadap penyelesaian yang mereka peroleh
untuk memastikan kebenaran penyelesaian
tersebuL

e. Secara umum, mahasiswa menyukai
kegiatan pembelajaran dengan menerapkan
roodel Problem Bosed Leorning
dibandingkan pembelajaran dengan model
ceramah (konvensional).

Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian
Tindakan yang bertujuan untuk menirEkatkan
kemampuan pemecahan masalah konsep dasar
biologi mahasiswa PGSD pada pokok bahasan
konsep-konsep senyawa organik atau biomolekul
dalam kehidupan sebagai komponen penting
yang berperan dalam menunjang kehidupan, dan
hubungan gizi dan kesehatan dengan penyakit
yang diajartan pada semester genap Tahun
Pelajaran 20LL/2OL2. Banyaknya siswa pada
kelas ini adalah 34 orang mahasiswa.

Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus
dengan menerapkan model probtem Bosed
Leorning findakan yang dilakukan pada siklus 2

1∞

g  50

“ 0

■Siklus l

●Siklus‖

81,2
100

湿 50
0

0

口Siklus i

●Sik:us,:
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hampir sama dengan tindakan pada siklus 1
namun terdapat perbaikan dengan pertimbangan
hasil refleksi pada siklus 1. pada pelaksanaanya,
terdapat tiga tahapan pembelaiaran problem
Bosed Leorning, yaitu orientasi masalah,
eksplorasi masalah dan solusi masalah. Selama
pembelajaran, mahasiswa belajar dalam
kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok
terdiri dari lima atau enam mahasiswa dan
anggota kelompok sifatnya tetap. Dengan
mengelompokkan mahasis-wa ke dalam
kelompok-kelompok kecil memberi peluang
untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi,
saling tukar ide antar mahasiswa, dan
memperdebatkan altematif pemecahan masalah.

Selain itu, mahasiswa dimungkinkan
mampu menyeiesaikan masalah yang lebih baik
dibanding jika mereka bekerja sendiri (Erman
Suherman, 2003). Pada tahap pertama model
Problem Bosed Leorning (tahap orientasi
masalah) minat dan keingintahuan mahasisx/a
tentang topik yang akan diajarkan berusaha
dibangkitkan (Fajaroh dan Dasna, 2008). Hal ini
dilakukan dosen dengan mengaitkan topik yang
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, mahasiswa dibentuk dalam
beberapa kelompok, dimana ketompok nantinya
berguna untuk menyelesaikan permasalahan dan
dosen memberikan formulir hasil kepada masing-
masing mahasiswa. Tahap berikutnya yaitu tahap
membimbing individu dan kelompok dimana
mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk
menenukan dan menyelesaikan permasalahan
yang didapatkan dan dirumuskan pada formulir
hasil, dan mahasiswa dapat memahami materi
tersebut.

Selanjutnya tahap eksplorasi masalah
dimana dosen membantu siswa mendefinisikan
dan mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut,
mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melakukan penyelidikan
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah, membantu siswa dalam rnerencanakan
dan menyiapkan karya dan membantu mereka
untuk berbagi tugas dengan temannya. Kegiatan
ini dirancang mengikuti teori belajar
konstruktivisme, sehingga mahasiswa aktif
menemukan sendiri bahan yang dipelajarinya.
Menurut Erman Suherman (2fi)3), dengan
metode penemuan mahasiswa memahami benar

bahan pelajaran serta akan lebih mamgl
mentransfer pengetahuannya ke berbagl
konteks. Hal ini akan membantu mahasisf,ri
dalam memecahkan masalah yang mereh
hadapi.

Tahap berikutnya yakni solusi masalah, d
mana mahasiswa menjelaskan konsep yang telah
mereka peroleh dengan kalimat mereka sendid
Namun dalam pelaksanaanya, tahap ini kunng
berjalan maksimal, hal ini dikarenakan mahasisva
merasa malu untuk mempresentasikan hasil yang

mereka peroleh. Jadi untuk tahap ini dilakukan
dengan penulisan jawaban oleh mahasisura
kemudian pembahasan dilakukan bersama oleh
dosen dan mahasiswa. pada tahap ini
memberikan tambahan penjelasan lebih lanlu
tentang konsep yang telah diperoleh mahasiswa
Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Anita Lje

(2{n4), yakni dosen memberikan motivasi agar
mahasiswa aktif berdiskusi karena hasil pemikinn
beberapa mahasiswa akan lebih baik daripada
hasil pemikian satu mahasiswa saja. Diakhir
pembelajaran mahsiswa mengikuti kuis. Dari nilai
kuis yang diperoleh mahasiswa, terlihat
kemampuan pemecahan masalah mahasiswa
mengalami peningkatan. Hal inijuga mempe*uat
data lain yang diperoleh dari hasil observasi dan

tes akhir siklus. Data hasil observai
menginfonnasikan bahwa kemanrpuan
pemecahan masalah mahasiswa meningkat dari
siklus 1 ke siklus 2.

Pada siklus 1, pemahaman konsep
mahasiswa belum matang dan mahasiswa belum
terbiasa dengan soaFsoal pemecahan masalah
Selain itu mahasiswa belum terbiasa
menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur
pemecahan masalah yang benar. Hal ini

mengakibatkan aktivitas belajar mahasi$/a
kurang. Dari empat komponen nilai terdapat saru
indikator yang belum mencapai katagori yarg
diinginkan, yakni komponen nilai untuk
partisipasi, sedangkan tiga komponen yang yang

lain sudah mencapai katagori yang diinginkan.
Oleh karenanya, beberapa tahap dalam
pembelajaran model Problem Bosed Leorning di

siklus 2 perlu ditingkatkan. Tahaptahap tersebut
diantaranya eksplorasi masalah dan solut
masalah.

Perbaikan pada tahap eksplorasi masalah
dilakukan dengan mengoptimal-kan kegiatan
diskusi kelompok. Selama kegiatan diskusi, dosen
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memotivasi mahasiswa agar aktif terlibat dalam
diskusi pembangunan konsep yang diajarkan.
Apabila ada anggota kelompok yang mengalami
kesulitan, dosen menganjurkan untuk
mendiskusikan kesulitan tersebut dengan

anggota kelompok yang lain terlebih dahulu
sebelum meminta bimbingan dari dosen. Jika

kesulitan tersebut belum dapat diselesaikan,

maka dosen baru memberikan bimbingan yang

diperlukan. Sedangkan perbaikan pada tahap
solusi masalah pengetahuan sebagai bekal
mahasiswa dalam merencanakan penyelesaian

masalah dapat meningkat. Dengan usaha ini
ternyata pada siklus 2, hasil ohservasi
menunjukkan aktifitas belajar mahasiswa
meningkat.

Demikian juga data hasil tes siklus
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan
pemeehan masalah mahasiswa. Hal ini terlihat
dari nilai rata-rata kelas nilai akhir siklus 1 dan 2.
Nilai rata-rata yang diperoleh mahasis,wa pada
tes siklus l adalah 61,5 dengan katagori tinggi,
kemudian meningkat menjadi 72,1 di akhir siklus
2 dengan katagori tinggi. Persentase mahasiswa
yang mencapai ketuntasan belajar juga
meningkag dari 34,6% menjadi 82,35% dengan
subjek penelitian sebanyak 34 mahasiswa.

Berdasarkan hasil warvancara dengan
mahasiswa, diperoleh informasi bahwa secara
umum mahasiswa lebih menyukai pembelajaran
yanS telah dilakukan dibanding dengan
pembelajaran sebelumnya yang menerapkan
metode pembelajaran konvensional. Dengan
model pembelajaran Problem Bosed Leorning
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk
lebih aktif selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Akcay (2009) mengemukakan
bahwa PBL pada hakekatnya menjadikan siswa
memperoleh pemahaman dan penguasaan
pengetahuan, memiliki kemampuan pemecahan
masalah, belajar mengarahkan/mengatur
belajarnfa sendiri, dan aktif berpartisipasi dalam
kelompok. Disamping itu, melalui pembelajaran
dalam kelompok kecil mahasiswa dapat
berdiskusi dan bekerjasama dalam memecahkan
masalah yang mereka hadapi. Akinogalu &
Tandogan (2007) dalam hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa Problem Bosed Leiirning
dapat mengefektifkan pengembangan
pemahaman konsep/pencapaian akademik dan
sikap siswa terhadap perkuliahan sains serta

dapat meremediasi miskonsepsi siswa dalam
pembelajaran. Selanjutnya hasil penelitian Sahin
(2010) menunjukkan bahwa kelas yang
menggunakan pendekatan Problem Bosed
Leorni ng memperoleh penguasaan konsep belajar
lebih tinggi dibanding kelas tradisional walaupun
dari seBi sikap terhadap problem Bosed Leorning
hanya sedikit berbeda.

Hambatan yang dialami selama
pelaksanaan tindakan adalah belum terbiasanya
mahasiswa dengan pembelajar:ln yang dilakukan
melalui kelompok-kelompok kecil. Oleh
karenanya diperlukan waktu bagi mahasiswa
untuk menyesuaikan diri dengan model
pembelajaran yang diterapkan. Mahasiswa juga
belum terbiasa dengan mencari, menemukan dan
menyelesaikan masalah yang terdapat dalam
buku ajar ataupun buku teks.

Pada awal siklus 1, sebagian besar
mahasiswa masih merasa kesulitan dalam
menyelesaikan masalah yang didapa! sehingga
dosen berperan aktif memberikan bimbingan
agar mahasiswa mampu menyelesaikan soal
tersebut dengan baik. Hal ini mengakibatkan
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan soal
lebih lama dari yang diperkirakan. Namun
demikian, pada pertemuan-pertemuan
selanjutnya mahasiswa sudah mulai terbiasa
dengan pemecahan masalah. Selain itu,
kurangnya pemahaman konsep yang dimiliki
sebagian mahasiswa tentang materi yang
diajarkan sehingga mengakibatkan mereka
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
rumusan masalah yang didapatkan.

Berdasarkan hasil data penelitian dapat
disimpulkan se@ra umum bahwa penerapan
model Problem Bosed Leoming dapat
meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa
khususnya kemampuan pemecahan masalah. Hal
ini didukung oleh pendapat Peterson & Treagust
(1997) bahwa hal paling penting dari PBI adalah
bukan solusi pemecahan masalah tetapi lebih
kepada hasil dari proses belajar memecahkan
masalah. Siswa menjadi bertanggung jawab
terhadap proses belajarnya.
Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Universitas
Negeri Padang, Fakultas llmu Pendidikan, Jurusan
PGSD ini mengalami keterbatasan-keterbatasan,
di antaranya:
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1. Karena adanya keterbatasan waktu selama
penelitian, maka rumusan masalah yang
terdapat pada formulir.hasil tidak dapat
dibahas secara optimal di depan kelas.

2. Pengamat yang terlibat dalam penelitian ini
hanya 1 orang, sementara itu, selama
pelakanaan tindakan mahasiswa banyak
menuntut perhatian sehingga kemungkinan
tidak semua aktivitas dalam kelompok
terekam dengan baik.

KESIMPUIAN

Berdasarkan hasil - penelitian dan
pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa pembela.iaran konsep
dasar biologi dengan model problem Bosed
Leorning dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah mahasisura PGSD Angkatan
2011 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas llmu Pendidikan, Universitas Negeri
Padang pada pokok bahasan konsep-konsep
senyawa organik atau biokimia dalam kehidupan
sebagai komponen penting yang berperan dalam
menunjang kehidupan, dan hubungan gizi dan
kesehatan dengan penyakit.

Kemampuan pemecahan masalah konsep
dasar biologi mahasiswa meningkat dari 6l,zlg%
pada akhir siklus 1, menjadi 71,41% pada akhir
siklus 2. Persentase rata-rata tes mahasiswa
untuk tiap indikator kemampuan pemecahan
masalah telah memenuhi kriteria keberhasilan,
yaitu: Komponen nilai untuk tugas meningkat dad
68,5/ % menjadi 72,57 %, Komponen nilai untuk
partisipasi meningkat dari 54,74% meniadi 64,97
%, Xomponen nilai untuk kuis meningkat dari
52,00 % menjadi 70,00%, sedangkan komponen
nilai untuk tes akhir siklus meningkat dari G1,43%
meryadi74,46%.

Ketuntasan belajar mahasiswa dalam satu
kelas telah mencapai kriteria ketuntasan belajar
minimal. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir
siklus 1, ketuntasan belajar siswa sebesar 34,6%
dan meningkat menjadi 82,35% di akhir siklus 2.
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