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Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Kemampuan Memecahkan Masalah dengan Penerapan 

Model Pembelajaran Project Based Learning Berbasis Eco-Campus” bertujuan untuk 

meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah mahasiswa dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Project Based Learning Berbasis Eco-Campus. Model Project Based 

Learning dintegrasikan dengan kegiatan eco-campus yang mulai dirintis di universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. Kemampuan memecahkan masalah yang diukur terdiri atas 

kemampuan 1) mengidentifikasi masalah, 2) mengumpulkan data/informasi, 3) 

menganalisis data, 4) memberikan solusi, dan 5) evaluasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa pendidikan Biologi Universitas Muhammdiyah Sukabumi yang 

mengontrak mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain penelitian 

mengacu kepada model spiral dari Kemmis-Mc. Taggart (1988). Data hasil penelitian 

diperoleh melalui metode observasi, tes, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari 

penelitian baik melalui pengamatan, tes atau menggunakan metode yang lain kemudian 

diolah dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian 

indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran 

model PjBL berbasis eco-campus dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar 

mengajar terus meningkat. Selain itu, setelah melalui tiga siklus pembelajaran, kemampuan 

memecahkan masalah pada mahasiswa juga meningkat melampaui kriteria minimal yang 

ditetapkan. 

Kata kunci: Kemampuan Memecahkan Masalah, Project Based Learning, Eco-Campus 

Pendahuluan 

Pembelajaran sains sangat berperan untuk membangkitkan minat seseorang 

dalam memahami alam semesta serta dapat menyampaikan sains, yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu asumsi dasar dalam standardisasi pendidikan 

sains adalah pembelajaran sains ditujukan pada kebutuhan mahasiswa, terlibat dalam 

proses pembelajaran dan mampu mempelajari sains (NRC, 1996). Dengan pembelajaran 

sains, peserta didik dapat berpikir secara logis dan melatihkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Menurut Liliasari (2011), pendidikan sains dapat menolong peserta didik 

untuk mengembangkan pemahaman dan kebiasaan berpikir untuk dirinya sendiri dan 
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bangsanya. Tentu saja untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut diperlukan suatu 

metode pembelajaran yang mampu mengaktifkan mahasiswa sebagai subjek 

pembelajaran. 

Pada umumnya, pengajar sains termasuk diantaranya pengajar di beberapa 

Perguruan Tinggi di Sukabumi hanya menerapkan metode ceramah, tanya jawab, dan 

diskusi, jarang sekali menggunakan strategi pembelajaran yang membuat mahasiswa 

aktif dan kreatif. Pola proses pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini 

efektifitasnya rendah, dan tidak dapat menumbuhkembangkan proses partisipasi aktif 

dalam pembelajaran (Dikti, 2007). Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil dari need 

assessment yang telah dilakukan di salah satu perguruan tinggi di Sukabumi melalui 

penyebaran angket yang diberikan pada mahasiswa tentang proses perkuliahan 

Pengetahuan Lingkungan. Sebagian besar (78,5%) mahasiswa menyatakan bahwa 

perkuliahan Pengetahuan Lingkungan menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab.  

Dari fakta-fakta di atas tentunya diperlukan penerapan suatu model 

pembelajaran yang tepat dan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa 

memecahkan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi, dan menguasai konsep dengan 

baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Project Based 

Learning (PjBL).   

PjBL merupakan pedagogik yang terstruktur, melibatkan mahasiswa dalam 

belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian 

(inquiry) menggunakan pertanyaan yang otentik, membuat produk mulai dari 

merencanakan, merancang, membuat produk, dan merefleksi penciptaan produk 

sehingga mahasiswa mengalami pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna 

(Gaer, 1998). Hal ini sesuai dengan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi yaitu 

memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan 

serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pembelajaran sains, pendidik 

seharusnya menjadikan  pembelajaran sebagai proses yang penuh makna. Agar menjadi 

lebih bermakna, proses pembelajaran yang digunakan dimulai dengan memberikan 

pertanyaan menantang tentang suatu fenomena, kemudian menugasi mahasiswa untuk 

melakukan suatu aktivitas, memusatkan pada pengumpulan dan penggunaan bukti, 

bukan sekedar penyampaian informasi secara langsung dan penekanan pada hafalan 

(Depdiknas, 2002). 
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PjBL merupakan suatu usaha untuk menciptakan praktik-praktik pembelajaran 

baru yang relevan dengan melibatkan aspek lingkungan tempat mahasiswa berada dan 

belajar, termasuk lingkungan kampus dan sekitarnya dimana penelitian ini dilakukan, 

yaitu dengan mengkombinasikan PjBL dengan program eco-campus yang sedang 

dirintis di kampus tempat penelitian. Eco-campus sendiri didefinisikan sebagai kampus 

yang telah peduli dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan 

lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. Eco-campus merupakan refleksi 

dari keterlibatan seluruh civitas akademika yang berada dalam lingkungan kampus agar 

selalu memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan di sekitarnya. 

Lingkungan merupakan salah satu komponen  yang sangat diperlukan bagi 

kehidupan manusia, karena manusia dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan sirkuler karena 

perubahan yang terjadi pada lingkungan pada gilirannya akan memengaruhi manusia. 

Bila perubahan yang terjadi adalah perubahan positif maka lingkungan akan menjadi 

suatu aset yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, tetapi sebaliknya apabila 

perubahan yang  terjadi bersifat negatif maka dapat mengakibatkan kerugian bagi 

manusia yang berdampak pada rusaknya lingkungan yang menjadi tempat tinggal 

manusia. 

Menurut Ernawan (2007), masalah lingkungan semakin terasa jauh 

terpinggirkan dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan semakin 

menurun. Pemahaman lingkungan yang diberikan sejak dini, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik sehingga dapat 

menghasilkan warga negara yang mempunyai perilaku yang rasional dan 

bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian pendidikan yang berjudul Optimalisasi Kemampuan 

Memecahkan Masalah dengan Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning 

Berbasis Eco-Campus. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah mahasiswa melalui penerapan model pembelajaran project based learning 

berbasis eco-campus. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah penerapan model 

pembelajaran project based learning berbasis eco-campus dapat meningkatkan 

Kemampuan Memecahkan Masalah mahasiswa? 
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Metode 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam 

kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Secara singkat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat didefinisikan 

sebagai suatu bentuk penelaahan penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktikpraktik 

pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Model PTK yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model spiral dari Kemmis-Mc. Taggart (1988). 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa calon guru 

biologi, yang mengontrak mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Adapun jenis data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri atas 

data tentang keaktifan mahasiswa, data tentang pelaksanaan pembelajaran oleh dosen, 

dan data tentang evaluasi hasil belajar mahasiswa berupa kemampuan memecahkan 

masalah.  

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi, lembar tes kemampuan memecahkan masalah, dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan 

peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan 

keberhasilan pembelajaran model PjBL berbasis eco-campus dalam meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah. Adapun analisis data yang berbentuk kuantitatif 

berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-angka maka menggunakan analisis 

deskriptif persentase. 

I.  Hasil dan Pembahasan 

Aktivitas Dosen pada Pembelajaran 

Lembar observasi dosen digunakan untuk mengetahui aktivitas dosen ketika 

proses pembelajaran. Lembar observasi ini selanjutnya dianalisis dalam bentuk 

persentase. Adapun rekapitulasi hasil analisis aktivitas dosen ketika proses 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 
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Tabel 3.1 Rekapitulasi Persentase Aktivitas Dosen 

No Pembelajaran Persentase Ativitas Dosen 

1 Siklus I 76% 

2 Siklus II 82% 

3 Siklus III 94% 

 

Hasil analisis peningkatan aktivitas dosen pada tiap siklus yang diubah kedalam 

bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini. 

 
Gambar 3.1 Grafik Peningkatan Aktivitas Dosen Siklus I, II dan III 

Pada gambar 3.1 terlihat grafik peningkatan aktivitas dosen yang terjadi pada 

proses pembelajaran. Aktivitas dosen yang meningkat akan mempengaruhi proses dan 

hasil belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamalik (2009) yang menyatakan bahwa 

proses belajar dan hasil belajar mahasiswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, 

struktur, dan isi kurikulumnya akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi 

dosen yang mengajar dan membimbing mereka. Lebih jauhnya lagi dosen merupakan 

kunci utama keberhasilan belajar. Hal karena dosen termasuk kedalam penentu akan 

keberhasilan suatu pembelajaran. Menurut Sanjaya (2009) dosen merupakan ujung 

tombak secara langsung berhubungan dengan mahasiswa sebagai objek dan subjek 

belajar.  

Aktivitas Belajar Mahasiswa 

Lembar observasi mahasiswa digunakan untuk mengetahui aktivitas mahasiswa 

secara umum dalam pembelajaran. Lembar observasi ini selanjutnya dianalisis dalam 

bentuk persentase. Adapun hasil analisis lembar observasi mahasiswa terlihat pada tabel 

3.2 berikut. 
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Tabel 3.2 Rekapitulasi Persentase Aktivitas Mahasiswa 

No Pembelajaran 
Persentase Aktivitas 

Mahasiswa 

1 Siklus 1 65 % 

2 Siklus 2 70 % 

3 Siklus 3 90% 

 

Hasil analisis penngkatan aktivitas mahasiswa pada tiap siklus yang diubah 

kedalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini 

 
Gambar 3.2 Grafik Peningkatan Aktivitas Mahasiswa Siklus I, II dan III 

   

Berdasarkan data diatas aktivitas mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap 

siklus. Poin – poin yang menjadi kelebihan dan kendala pada siklus II dibandingkan 

dengan siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Sebagian observer beranggapan mahasiswa tidak memperhatikan penjelasan dosen. 

b. Sebagian observer beranggapan mahasiswa tidak mengerjakan pre-test dengan baik. 

c. Sebagian observer beranggapan bahwa dibandingkan dengan siklus I pada siklus II 

sebagian mahasiswa sudah mulai aktif bertanya kepada dosen. 

d. Sebagian observer beranggapan bahwa dibandingkan dengan siklus I pada siklus II 

sebagian mahasiswa sudah mulai memperhatikan rekannya persentasi. 

Peningkatan yang terjadi pada siklus III dibandingkan dengan siklus II adalah 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa sudah dapat memperhatikan penjelasan dosen. 

b. Mahasiswa sudah dapat mengerjakan pre-test dengan baik. 

c. Mahasiswa sudah mulai aktif bertanya kepada dosen. 

d. Mahasiswa sudah dapat mengerjakan post-test dengan baik. 
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Dilihat dari perkembangan aktivitas mahasiswa pada siklus I mahasiswa masih 

belum termotivasi ditandai dengan belum adanya kepedulian mahasiswa terhadap 

penjelasan dosen, mahasiswa belum aktif dalam bertanya, dan mahasiswa tidak 

memperhatikan mahasiswa lain saat presentasi. Hal ini menurut peneliti perlu adanya 

penambahan siklus pembelajaran, dan perlu adanya perbaikan baik dari pengajaran 

dosen, maupun penggunaan model pembelajaran project based learning berbasis eco-

campus. 

Perbaikan yang terjadi pada siklus II ditandai dengan adanya peningkatan 

aktivitas mahasiswa pada siklus II menjadi 70%. Namun aktivitas ini masih belum 

mengalami peningkatan yang berarti terhadap motivasi mahasiswa dalam belajar, 

ditandai dengan aktivitas mahasiswa yang belum baik ketika mengerjakan pre-test dan 

post-test. Aktivitas ini menurut peneliti perlu adanya perbaikan pada siklus selanjutnya, 

karena aktivitas mahasiswa terhadap pre-test dan post-test dapat berpengaruh terhadap 

evaluasi peningkatan kemampuan memecahkan masalah mahasiswa. Menurut Dollar 

and Miller (Makmun, 2003) keefektifan perilaku belajar itu dipengaruhi empat hal, 

diantaranya: 

a. Adanya motivasi 

b. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran 

c. Adanya usaha/ respon 

d. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil 

Dilihat dari empat hal diatas mahasiswa belum termotivasi, perhatian belum 

terlihat, dan usaha untuk memperbaiki belum maksimal, serta hasil evaluasi belum 

maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kegiatan siklus III dengan 

perbaikan berdasarkan refleksi siklus II. Pada proses pembelajaran penggunaan model 

pembelajaran project based learning berbasis eco-campus.belum dapat memotivasi 

mahasiswa pada siklus II terlihat dari hasil tes kemampuan memecahkan masalah yang 

belum mencapai kriteria keberhasilan dalam penelitian ini.  

Hasil refleksi siklus II memberikan dampak perbaikan pada siklus III yang 

menunjukkan seluruh mahasiswa telah memiliki kemampuan memecahkan masalah di 

ats kriteria minimal. Peningkatan ini menurut peneliti sudah dirasa cukup, sehingga 

tidak perlu adanya penambahan siklus belajar kembali.  
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Kemampuan Memecahkan Masalah 

Pembelajaran menggunakan model project based learning (PjBL) mampu 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah karena pada model PjBL sintaknya 

melatihkan kemampuan memecahkan masalah, seperti pada tahap merumuskan masalah 

dan mencari jalan keluar pemecahannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hung & 

Wong (2000) yang menyatakan bahwa kerja proyek dapat dilihat sebagai bentuk open-

ended contextual activity based learning dan merupakan bagian dari proses 

pembelajaran yang memberikan penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai suatu 

usaha kolaboratif yang dilakukan dalam proses pembelajaran dalam periode tertentu.  

Selanjutnya, menurut Buck Institut of Education /BIE (2007) PjBL memiliki 

keunggulan dalam mendukung mahasiswa belajar dan mempraktikkan keterampilannya 

dalam problem solving, komunikasi dan pengelolaan diri. 

PjBL memungkinkan mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan dan 

merefleksi hasil penciptaan proyek. Dalam mengerjakan proyek, mahasiswa dapat 

berkolaborasi dengan satu atau dua orang dosen, tetapi mahasiswa melakukan 

investigasi dalam kelompok kolaboratif antara empat sampai lima orang. Sehingga 

dengan adanya kegiatan kelompok ini akan memudahkan mahasiswa dalam menemukan 

alternatif-alternatif solusi. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dan 

dikembangkan oleh mahasiswa dalam tim adalah merencanakan, mengorganisasikan, 

negosiasi, dan membuat konsensus tentang tugas yang dikerjakan, siapa yang 

mengerjakan apa, dan bagaimana mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam 

berinvestigasi. Kemampuan pemecahan masalah itu sendiri harus ditunjang oleh 

kemampuan penalaran, yakni kemampuan melihat hubungan sebab akibat. Kemampuan 

penalaran memerlukan upaya meningkatkan kemampuan dan mengamati, bertanya, 

berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan (Hamalik, 2007). Hal ini akan 

membantu para mahasiswa dalam memilih alternatif solusi, kelancaran dalam 

memecahkan masalah, dan menilai kualitas hasil pemecahan masalah seperti 

ditunjukkan dalam hasil penelitian ini yang dari siklus ke siklus terus mengalami 

peningkatan seperti terlihat pada gambar 3.3 berikut.  
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Gambar 3.3 Grafik Peningkatan Kemampuan Memecahkan Masalah pada Setiap Siklus 

Berdasarkan gambar 3.3 nampak terlihat peningkatan kemampuan memecahkan 

masalah dari siklus I ke siklus II lalu ke siklus III. Peningkatan kemampuan 

memecahkan masalah ini sejalan dengan pengalaman belajar yang dialami oleh 

mahasiswa melalui model PjBL berbasis eco-campus pada materi permasalahan 

lingkungan hidup. Di lingkungan terdekatnya, yaitu di kampus, mahasiswa dihadapkan 

pada situasi nyata mengenai permasalahan lingkungan. Di dalam proses pembelajaran, 

mahasiswa dituntut untuk memecahkan masalah lingkungan hidup yang ada di 

lingkungan kampus. Dimulai dengan melakukan identifikasi masalah, mahasiswa 

kemudian mengajukan solusi berupa proyek nyata untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah pada mahasiswa diperlukan waktu yang tidak sebentar serta 

diperlukan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa berlatih mengasah 

kemampuan memecahkan masalah, seperti diterapkannya model PjBL berbasis eco-

campus ini. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas dosen selama proses kegiatan 

belajar mengajar terus meningkat dan ada perbaikan dari waktu ke waktu, aktivitas 

mahasiswa selama proses kegiatan belajar mengajar semakin hari semakin baik dan 

terus mengalami peningkatan, serta penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning Berbasis Eco-Campus dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

mahasiswa. 
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