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Abstrak 

Kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat menjadikan perhatian khusus bagi 

para pendidik dalam mengoptimalisasikan pendidikan lingkungan hidup dalam 

pembelajaran. Pendidikan lingkungan hidup perlu memperhatikan aspek tingkah laku 

manusia khususnya interaksi manusia dengan lingkungan dan kemampuannya dalam 

mengatasi permasalahan lingkungan. Penerapan pendidikan lingkungan dapat dilakukan 

dalam pembelajaran Biologi dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa dan mengangkat permasalahan lingkungan yang terjadi di dunia nyata, salah satunya 

adalah dengan menerapkan project- based learning. Project- based learning adalah 

suatumodel pembelajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam mempelajari 

pengetahuan dan ketrampilan melalui proses yang terstruktur, pengalaman nyata, dan teliti 

yang dirancang untuk menghasilkan produk. Model pembelajaran ini mempunyai dampak 

positif bagi komunitas dan lingkungan. Pembelajaran berbasis proyek ini menekankan 

kepada aktivitas siswa yang memberikan peluang bagi siswa untuk menyusun proyeknya 

sendiri yang berkaitan dengan pemecahan masalah lingkungan, membuka peluang untuk 

bertukar informasi khususnya isu-isu lingkungan hidup, dan memberikan peluang pada 

siswa untuk menyampaikan dan mengevaluasi hasil proyeknya. Tahapan aktivitas dalam 

project- based learning dimulai dengan pertanyaan esensial, perencanaan proyek, 

penyusuan jadwal, pemonitoran kemajuan proyek, penilaian hasil proyek, dan 

pengevaluasian pengalaman selama kegiatan pembelajaran. Makalah ini adalah makalah 

hasil pemikiran yang akan memaparkan pengertian project- based learning, karakteristik 

pembelajaran dengan project- based learning, tahapan pembelajaran dengan project- based 

learning dan pengintegrasiannya dalam pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran 

Biologi, dan manfaat pembelajaran dengan project- based learning. Berdasarkan 

karakteristik, tahapan, dan manfaat project- based learning, model ini dapat digunakan 

sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk pendidikan 

lingkungan hidup dalam pembelajaran Biologi. 

Kata kunci: pendidikan lingkungan hidup, project-based learning, pembelajaran biologi 

Pendahuluan 

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah nyata yang dihadapi manusia. 

Masalah lingkungan disebabkan oleh pola perilaku manusia dan cara pandang manusia 

tentang lingkungan tempat manusia hidup, yaitu pandangan bahwa lingkungan hanya 

mempunyai nilai instrumen (instrumental value) bagi kepentingan manusia. Pandangan 

ini menjadikan adanya dikontinuitas hubungan antara manusia dan lingkungan, karena 
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dalam pandangan ini lingkungan berperan sebagai objek dan manusia adalah subjek 

yang menyebabkan adanya eksplorasi dan eksploitasi lingkungan demi kesejahteraan 

serta kemakmuran manusia. Terlebih lagi dengan adanya globalisasi yang mempercepat 

penggunaan sumber daya alam. Eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan pada sumber 

daya alam akan berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan dan 

meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika 

lingkungan yang menekankan adanya kontinuitas hubungan timbal balik antar manusia 

dengan lingkungan (Kristanto, 2013). 

Peran pendidikan dalam mengatasi kerusakan lingkungan sangat diperlukan. 

Upaya dibidang pendidikan untuk mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan 

adalah dengan menerapkan pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran. Peran 

pendidikan melalui pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk membangun 

masyarakat baik dari cara berpikir maupun tingkah laku manusia agar selaras dengan 

lingkungan. Guru sebagai instumental input harus mampu mengolah raw input yaitu 

siswa dan kemampuannya dalam proses pembelajaran agar dapat tercipta output yang 

peka terhadap isu lingkungan dan mempunyai kemampuan untuk berkontribusi dalam 

menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam hal ini, guru tidak hanya cukup dengan 

memiliki pemahaman tentang lingkungan, tetapi juga harus memiliki pemahaman 

mendasar tentang manusia (James &Stapp, 1974). 

Pendidikan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah. Salah satu pelajaran yang didalamnya terdapat pengintegrasian 

pendidikan lingkungan hidup adalah Biologi. Biologi merupakan salah satu mata 

pelajaran yang mempelajari makhluk hidup dan juga lingkungan tempat makhluk hidup 

tinggal, sehingga dalam pembelajaran Biologi dapat diterapkan pendidikan lingkungan 

hidup. Terlebih lagi dalam Biologi terdapat materi tentang ekosistem dan pencemaran 

lingkungan yang di dalamnya mengajarkan ilmu lingkungan, penyebab dan proses 

kerusakan lingkungan dan cara mengatasi kerusakan lingkungan. Peranan proses 

pembelajaran Biologi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan 

lingkungan hidup, sehingga pembelajaran Biologi hendaknya mampu menghadapkan 

siswa pada permasalahan lingkungan yang nyata terjadi di sekitar mereka. Pembelajaran 

juga harus dapat mendorong mereka untuk mengembangkan dan mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan menghasilkan 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
455 

produk yang bermanfaat bagi lingkungan. Pembelajaran tersebut dapat dilakukan 

dengan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. 

Makalah ini adalah makalah hasil pemikiran yang akan menjelaskan tentang 

pengertian project-based learning, karakteristik project-based learning, tahapan 

project- based learning dan pengintegrasiannya dalam pendidikan lingkungan hidup 

dalam pembelajaran Biologi, dan manfaat project- basedlearning. Penyusunan makalah 

ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan 

mengenai pengertian project- basedlearning, karakteristik project- basedlearning, 

tahapan project- basedlearning dan pengintegrasiannya dalam pendidikan lingkungan 

hidup dalam pembelajaran Biologi, dan manfaat project- basedlearning. 

Pembahasan 

Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan sejak tahun 1975. Pendidikan 

lingkungan hidup dimulai oleh IKIP Jakarta dengan membuat GBPP bidang lingkungan 

hidup untuk pendidikan dasar yang kemudian pada tahun ajaran 1977/1978 dilakukan 

uji coba di 15 sekolah dasar. Perkembangan selanjutnya PLH pada tahun 1996 

ditetapkan Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 

89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan 

Hidup, tanggal 21 Mei 1996. 

Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup 

dilaksanakan di sekolah-sekolah melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti 

lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SMP, SMA dan SMK, program sekolah 

asri, dan lain-lain. Peranan LSM dan perguruan tinggi juga terlibat untuk mendukung 

dan membantu dalam dalam mengembangkan PLH melalui kegiatan seminar, 

sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti 

penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain. 

Pendidikan lingkungan hidup menurut konverensi UNESCO di Tbilisi adalah 

suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait didalamnya serta 

memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen dan keterampilan untuk bekerja baik secara 
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perorangan maupun kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap 

permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya 

masalah-masalah lingkungan hidup yang baru. Pendidikan lingkungan merupakan suatu 

proses yang bertujuan membentuk perilaku, nilai dan kebiasaan untuk menghargai 

lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup juga berisi pembelajaran yang 

dilakukan untuk membantu peserta didik dalam memahami lingkungan hidup dengan 

tujuan akhir untuk peningkatan perlindungan dan sikap bertanggung jawab terhadap 

lingkungan hidup. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah suatu program pendidikan 

untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan 

perilaku yang rasional serta bertanggung jawab terhadap pengaruh timbal balik antara 

penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia 

(Pratomo, 2009:8). 

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah membentuk manusia yang 

memiliki perilaku bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. 

Pendidikan Lingkungan Hidup juga merupakan dasar- dasar dalam proses pemecahan 

masalah lingkungan hidup dengan dasar filosofis keseluruhan, kelestarian, peningkatan, 

dan pemeliharaan agar semuanya menjadi lebih. Secara khusus tujuan pendidikan 

lingkungan hidup adalah mencakup: (1) kesadaran (awareness) yaitu membantu anak 

didik mendapatkan kesadaran dan peka terhadap lingkungan hidup dan 

permasalahannya secara menyeluruh, (2) pengetahuan (knowledge) yaitu membantu 

anak didik memperoleh dasar-dasar pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup, 

interaksi manusia dengan lingkungannya, (3) sikap (attitudes) yaitu membantu anak 

didik mendapatkan seperangkat nilai-nilai dan perasaan tanggung jawab terhadap 

lingkungan alam, serta motivasi dan komitmen untuk berpartisipasi dalam 

mempertahankan dan mengembangkan lingkungan hidup, (4) keterampilan (skills) yaitu 

membantu anak didik mendapatkan keterampilan mengidentifikasi, investigasi dan 

kontribusi terhadap pemecahan dan penanggulangan isu-isu dan masalah lingkungan, 

(5) partisipasi (participation) yaitu membantu anak didik mendapatkan pengalaman, 

serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya, untuk memecahkan dan 

menanggulangi isu-isu dan masalah lingkungan (Barlia, 2008). 

Pendidikan Lingkungan Hidup mencakup pemahaman mengenai budaya dalam 

melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Pendidikan Lingkungan Hidup bersifat 
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interdisipliner yang merupakan pembelajaran holistik dengan membawa berbagai 

disiplin ke suatu isu lingkungan melalui berbagai pendekatan dalam pembelajaran. 

Pendidikan lingkungan berpontensi besar untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. 

Selain itu, Pendidikan Lingkungan Hidup jelas akan meningkatkan pemahaman tentang 

konsep- konsep dasar lingkungan hidup dengan permasalahan sekitarnya. 

Kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengann pendekatan 

monolitik dan integratif. Pendekatan monolitik adalah pembelajaran yang dilakukan 

melalui satu bidang studi, artinya dalam pendekatan ini Pendidikan Lingkungan Hidup 

menjadi satu mata pelajaran sendiri. Sedangkan pendekatan integratif adalah pendekatan 

yang mengintegrasikan Pendidikan Lingkungan Hidup ini dalam satu bidang studi 

tertentu, misalnya dengan kegiatan intrakulikuler. Kegiatan Pendidikan Lingkungan 

Hidup dapat dilakukan dengan melakukan integrasi dengan kegiatan intrakulikuler. 

Kegiatanintrakulikuler adalah kegiatan belajar siswa yang dilakukan di kelas dan 

menggunakan acuan kurikulum yang berlaku, salah satu contohnya adalah melalui mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu Biologi. Pengintegrasian Pendidikan 

Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan pengukuran 

lingkungan, mempelajari habitat dan distrbusi organisme lingkungan, serta membuat 

produk daur ulang. 

Project-Based Learning 

a. Pengertian Project- Based Learning 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu strategi untuk mengubah kelas 

tradisional yang berfokus pada belajar kontekstual melalui kegiatanyang kompleks.Buck 

Institute for Education menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah suatu 

metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam mempelajari 

pengetahuan dan keterampian melalui proses yang terstruktur, pengalaman nyata dan 

teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk. Pembelajaran berbasis proyek 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang 

tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Proyek- 

proyek yang dibuat oleh siswa mendorong berbagai kemampuan, tidak hanya 

pengetahuan dan masalah teknis, tetapi juga keterampilan praktis seperti mengatasi 

informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat, menentukan tujuan sendiri, dan kerjasama 

kelompok (Sutirman, 2013). 



Rizqa Devi Anazifa, Ria Fitriyani Hadi – Pendidikan Lingkungan Hidup.... 

 
458 

Pembelajaran berbasis proyek juga menekankan pada tugas- tugas kompleks 

yang berdasarkan pada pertanyaan atau permaslahan yang menantang, melibatkan siswa 

dalam kegiatan perancangan, memecahkan masalah, membuat keputusan atau 

melakukan investigasi serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara 

mandiri dalam waktu yang cukup lama, dan berujung pada dihasilkannya suatu produk 

(Thomas, 2000). Pembelajaran dengan proyek juga merupakan pembelajaran yang 

authentik karena melibatkan proyek yang nyata dan memberikan pengalaman belajar 

yang produktif (Fogarty, 1997).  

b. Karakteristik Project- Based Learning 

Karakteristik pembelajaran berbasis proyek meliputi aspek isi, kegiatan, kondisi, 

dan hasil (Sutirman, 2013). Aspek isi mencakup: (1) permasalahan disajikan dalam 

bentuk kesatuan yang utuh dan kompleks, (2) siswa menemukan hubugan antar ide 

secara interdisipliner, (3) siswa berjuang mengatasi ambiguitas, dan (4). menjawab 

pertanyaan yang nyata dan menarik perhatian siswa. Aspek kegiatan mencakup: (1) 

siswa melakukan investigasi selama periode tertentu, (2) siswa dihadapkan pada suatu 

kesulitan, pencarian sumber dan pemecahan masalah, (3) siswa membuat hubungan 

antar ide dan memperoleh keterampilan baru, (4) siswa menggunakan perlengkapan alat 

sesungguhnya, dan (5) siswa menerima feedback tentang gagasannya dari orang lain. 

Aspek kondisi meliputi: (1) siswa berperan sebagaii masyarakat pencari dan melakukan 

latihan kerjanya dalam kondisi konteks sosial, (2) siswa mempraktekan perilaku 

manahemen waktu dalam melaksanakan tugas secara individu maupun kelompok, (3) 

siswa mengarahkan kerjanya sendiri dan melakukan kontrol belajarnya, (4) siswa 

melakukan simulasi kerja profesional. Aspek hasil mencakup: (1) siswa menghasilkan 

produk intelektual yang kompleks sebagai hasil belajarnya, (2) siswa terlibat dalam 

melakukan penilaian diri, (3) siswa bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam 

mendemonstrasikan keompetensi mereka, dan (4) siswa memperagakan kompetensi 

nyata mereka. 

Pada project-based learningpembelajaran bersifat sentral atau centrality yang 

berarti siswa belajar konsep utama dari suatu disiplin ilmu melalui kerja proyek. Kerja 

proyek juga berfokus pada pertanyaan atau permasalahan melalui pertanyaan pendorong 

atau driving question yang mendorong siswa untuk menemukan konsep utama dan 

prinsip utama dari suatu bidang ilmu. Siswa juga dilibatkan dalam kegiatan investigasi 
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konstruktif (constructive investigation). Project-based learning juga membebaskan 

siswa dalam menentukan pilihannya sendiri atau autonomy dengan pengawasan kerja 

yang minim sehingga akan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Selain itu 

pembelajaran berbasis proyek juga harus memberikan perasaan yang nyata bagi siswa 

(realism)(Thomas, 2000). 

c. Tahapan Project- Based Learning 

Terdapat beberapa kegiatan utama yang harus dilakukan dalam pembelajaran 

berbasis proyek. Menurut Hosnan (2014), tahapan pembelajaran project-based learning 

dimulai dengan pertanyaan esensial, perencanaan proyek, penyusuan jadwal, 

pemonitoran kemajuan proyek, penilaian hasil proyek, dan pengevaluasian pengalaman 

selama kegiatan pembelajaran. 

Langkah pertama dalam project-based learning adalah dimulai dengan 

pertanyaan esensisal. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas dapat disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran Biologi dalam konteksnya dengan lingkungan hidup misalnya pada materi 

pencemaran lingkungan yang diajarkan pada kelas X semester 2. 

Langkah kedua adalah perencanaan proyek. Pada langkah ini siswa didorong 

untukmembuat desain rencana proyek. Dalam pembelajaran Biologi materi pencemaran 

lingkungan siswa dapat diajak untuk merencakanan proyek daur ulang sampah sebagai 

upaya mengurangi sumber pencemaran. Guru mendampingi siswa untuk membuat 

desain rencana proyek yang akan dilakukan. Rencana proyek ditentukan oleh siswa 

sendiri yang mengacu kepada pertanyaan esensial yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Pada kegiatan proyek ini juga berisi aturan dalam pelaksanaan proyek, pemilihan 

aktivitas yang dapat mendukung proyek, pengintegrasian berbagai kemungkinan 

penyelesaian tugas, perencanaan sumber, alat, dan bahan yang dapat mendukung 

penyelesaian proyek. 

Langkah ketiga adalah penyusunan jadwal. Siswa dan guru secara kolaboratif 

menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Aktivitas pada tahapan 

penyusunan jadwal adalah membuat timelineunutk menyelesaikan proyek, membuat 

deadline penyelesaian proyek, mengarahkan siswa agar merencanakan cara yang baru, 

mengarahkan siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan 

proyek, dan meminta siswa untuk memberi alasan tentang cara yang dipilih. 
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Kegiatan keempat dalam project-based learning adalah pemonitoran kemajuan 

proyek. Pemonitoran kemajuan proyek dilakukan oleh guru. Guru bertanggung jawab 

untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan proyek dan mengantisipasi hambatan yang di 

hadapi siswa. Pada langkah ini juga merupakan langkah pengimplementasian rancangan 

proyek. Aktivitas yang dilakukan adalah membaca, meneliti, observasi, merekam, 

berkarya seni, mengunjungi objek proyek, dan akses internet.  

Langkah keelima adalah penilaian hasil proyek. Hasil proyek dapat berbentuk 

produk karya tulis, karya seni, atau karya teknologi yang dipresentasikan atau 

dipublikasikan kepada publik. Pada materi pencemaran lingkungan produk dapat berupa 

karya hasil daur ulang sampah yang mempuyai nilai guna. Penilaian hasil proyek 

dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan masing- 

masing siswa, memberi umpan balik tentang pemahaman yang sudah dicapai. Hasil dari 

penilaian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyususn strategi pembelajaran 

berikutnya 

Pada akhir pembelajaran dengan project-based learning dilakukan refleksi. 

Refleksi berupa pengevaluasian pengalaman selama kegiatan pembelajaran. Guru dan 

siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 

Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. 

d. Manfaat Project- Based Learning 

Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran ini dapat 

meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, 

meningkatkan kemampuan studi pustaka, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan 

keterampilan manajemen sumber daya. Berdasarkan Buck International Education 

dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning, siswa lebih 

tertarikdalam mengikuti pembelajaran. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

karena proyek melibatkan siswa secara keseluruhan dan konteks materi yang diajarkan 

sesuai dengan dunia nyata, misalnya siswa berhadapan langsung dengan masalah 

lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. 

Pembelajaran berbasis proyek juga meningkatkan kemampuan siswa dalam 

belajar. Setelah siswa menyelesaikan proyeknya, siswa memahami konten materi lebih 

mendalam sehingga siswa lebih baik dalam mengaplikasikan pengetahuannya dalam 

mengatasi permasalahan dalam kehidupan nyata. Project-based learning juga 
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mendorong siswa untuk mengembangkan sikap tanggung jawab dan sikap untuk 

menginisiasi, membangun rasa percaya diri, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, 

mengkomunikasikan ide- ide, dan mengatur diri mereka untuk bekerja lebih efektif. 

Tidak hanya bermanfaat pada siswa, project-based learning juga menjadikan 

guru dalam mengajar lebih menyenangkan. Guru akan lebih mudah berinteraksi dan 

dekat dengan siswa, mendorong siswa unutk bekerja dengan baik, kerja yang bermakna, 

dan menemukan masalah- masalah untuk ditemukan. Pembelajaran berbasis proyek ini 

juga menghubungkan antara sekolah dengan komunitas di luar sekolah. Proyek- proyek 

yang dilakukan oleh siswa mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang 

lebih baik dengan memberikan solusi permasalahan yang benar- benar terjadi seperti 

isu- isu mengenai lingkungan hidup. Siswa belajar untuk berinteraksi dengan orang 

dewasa dan organisasi, terlibat dalam lingkungan pekerjaan, mengembangkan karir. 

Pembelajaran dengan project-based learning ini juga sangat memunginkan untuk 

melibatkan orang tua dan anggota komunitas untuk terlibat di dalam proyek. 

Siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis proyek menampilkan sikap 

terhadap lingkungan hidup yang lebih baik dibanding siswa yang difasilitasi 

pembelajaran konvensional. Sikap dan perilaku berwawasan lingkungan dapat 

diupayakan melalui jalur pendidikan. Proses pembelajaran berbasis proyek berpotensi 

memberdayakan sikap siswa karena  melibatkan siswa dalam proses kognitif serta 

memberi pengalaman langsung pada siswa terkait obyek sikap.Implementasi project- 

based learning juga mendorong pengembangan produk pembelajaran secara nyata 

sesuai dengan kegiatan sebenarnya, yang secara alami membuat siswa mengalami 

pembelajaran yang bermakna. Pengembangan produk ini menumbuhkan sikap positif 

siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap positif terhadap lingkungan melalui 

metode pembelajaran berbasis proyek juga terbentuk akibat nilai sosial yang ada dalam 

project-based learning (Mahanal et al, 2010). 

Kesimpulan 

Project-based learning adalah model pembelajaran yang menekankan aktivitas 

siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui serangkaian kegiatan yang 

dimulai dengan pengumpulan informasi, perencanaan proyek, dan menghasilkan suatu 

produk tertentu yang dikemas dalam bentuk kerja proyek. Karakteristik project-based 
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learning adalah centralistic, terdapat driving question, constructive investigation, 

autonomy, danrealism yang mencakup aspek isi, kegiatan, kondisi, dan hasil.  

Tahapan project- based learning adalah diawali dengan penyususnan pertanyaan 

esensial, perencanaan proyek, penyusuan jadwal, pemonitoran kemajuan proyek, 

penilaian hasil proyek, dan pengevaluasian pengalaman selama kegiatan pembelajaran. 

Manfaat project- basedlearning adalah meningkatkan motivasi, meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan studi pustaka, 

meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan keterampilan manajemen sumber daya. 
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