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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan personal dan hasil belajar
kognitif IPA Biologi siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek dan
siswa yang tidak belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini
merupakan eksperimen semu dengan desain nonequivalent control group design. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 15 Mataram. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling,sehingga terpilih kelas VIIB sebagai
kelas eksperimen dan kelas VIIA sebagai kelas kontrol. Instumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 1) lembar observasi rahmat sosial 2)rubrik penilaian produk sebagai
wujud ekspresi kemampuan personal siswa. 3) Soal essay sebagai tes hasil belajar kognitif
IPA Biologi siswa. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran terlaksana dengan
baik(100%). Data dianalisis dengan bantuan program Microsft Excel 2007. Uji hipotesis
menggunakan rumus t-tes pada taraf signifikan 5 %. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa:
1) ada perbedaan kemampuan personal siswa yang belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek dan siswa yang tidak belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek
(p<0,05) dan 2) ada perbedaan hasil belajar kognitif IPA Biologi siswa yang belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek dan siswa yang tidak belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek (p<0,05).
Kata-kata kunci : pembelajaran berbasis proyek , kemampuan personal, hasil belajar kognitif
IPA Biologi.
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Effectiveness of The Application Of Model-Based Learning Projects in Improving Soft Skills
and Learning Outcomes in Subject Cognitive Science Biology Student
SMP State 15 Mataram Academic Year 2015/2016
ABSTRACT
This study aims to determine differences in personal abilities and cognitive learning
outcomes of students studying Biological Science with project-based learning model and
students who do not study with project-based learning model. The research is a quasiexperimental (Quasi Experiment). The population in this study were all students of class VII
SMPN 15 Mataram. The sampling technique in this research is purposive sampling. So
elected namely class VIIB as an experimental class and class VIIa as the control class.
Instrument used in this study is 1) the observation form the social graces and 2) an
assessment rubric products as a form of expression of students' personal abilities. 3) Essay as
a form of cognitive learning outcomes of students. The teaching activities in accordance with
RPP implemented 100% in both classes. So test research hypotheses were analyzed using ttest pooled variance at significance level of 5% with the help of Microsoft Excel 2007.
Research result toward: 1) the are differences in soft skills of sudents who study with project
based learning model (p<0,05) and there are differences in cognitive learning outcomes of
students studying Biological Science with project based learning model and students who do
not study with project based learning model (p<0,05).
Key words: project-based learning, personal ability, cognitive learning outcomes.
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PENDAHULUAN
Guru memegang peranan penting
dalam pendidikan, sebab gurulah yang
mengarahkan, membina, membimbing dan
mengembangkan
kemampuan
siswa
menjadi lebih cerdas dan terampil. Dalam
PP No 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen Pasal 1 menjelaskan bahwa guru
adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah. Oleh karena itu guru dituntut
untuk bisa merancang proses pembelajaran
agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang
diinginkan (Jufri, 2010).
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) merupakan salah satu cabang
ilmu pengetahuan yang memegang
peranan penting dalam perkembangan
IPTEKS. Tujuan mata pelajaran IPA yang
tercantum dalam Permendikbud Nomor 58
tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah
Tsanawiyah adalah: 1) Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang aspek fisik dan materi. 2) Menunjukkan prilaku ilmiah yaitu memiliki
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif. 3)
Menghargai kerja individu dan kelompok
dalam aktivitas sehari-hari. 4) Mengembangkan pengalaman untuk menggunakan,
mengajukan dan menguji hipotesis. 5)
Mengembangkan kemampuan bernalar
dalam berfikir analisis induktif dan
deduktif dengan menggunakan konsep dan
prinsip IPA. 6) Menguasai konsep dan
prinsip IPA.
Tujuan IPA untuk SMP tersebut belum
tercapai dalam kenyataannya. Dalam

proses
pembelajaran
IPA
banyak
permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam
kegiatan
belajar
mengajar
khususnya pada mata pelajaran IPA
Biologi. Pembelajaran biologi yang
dilaksanakan di sekolah dewasa ini masih
bersifat hafalan, dan kurang mengembangkan proses berfikir siswa
(Rustaman,2003). Belajar dari pengalaman
langsung pada pembelajaran biologi merupakan pembelajaran yang terbaik
(Redjeki, 2001).
Hasil observasi di SMPN 15 Mataram,
pada tanggal 9 November 2015 pada kelas
VII guru mata pelajaran IPA seringkali
menerapkan pembelajaran dengan metode
hafalan, kurang melakukan praktikum.
Pembelajaran yang dilakukan masih
berpusat pada guru, karena kurang
berinovasi dalam menerapkan model
pembelajaran di kelas. Masalah-masalah
tersebut menyebabkan aktivitas belajar
peserta didik di kelas cenderung berkurang
dan mengakibatkan hasil belajar peserta
didik tidak optimal. Selain masalah
tersebut terdapat masalah yang sangat
besar terjadi pada pendidikan di Indonesia
dan juga di SMPN 15 Mataram yaitu
pendidikan
soft
skill
(kemampuan
personal) bagi siswa melainkan hanya
menekankan pendidikan hard skill saja
dalam Widodo (2015). Sedangkan
menurut Penelitian di Harvard University
membuktikan bahwa soft skill (kemampuan personal) menyumbang 80% atas
kesuksesan seseorang dan hard skill hanya
memberikan sumbangan sebesar 20 %
untuk kesuksesan seseorang.
Secara eksplisit pengembangan soft
skill (kemampuan personal) tercantum
dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional Bab I Pasal 1
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ayat 1 yaitu “Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran
agar
peserta
didik
secara
aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan
(soft skill), pengendalian diri (soft kill),
keperibadian (soft skill), kecerdasan (soft
skill), ahlak mulia (soft skill), serta
keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat bangsa dan Negara”.
Pasal tersebut mengamanatkan agar
semua kegiatan pendidikan di Negara ini
diarahkan pada upaya mengembangkan
kesadaran diri setiap peserta didik agar
secara aktif mengembangkan potensi
kecerdasan yang ada pada dirinya serta
upaya memberikan jaminan (assurance)
agar pengembangan potensi kecerdasan
diri pada peserta didik bisa berhasil,
potensi kecerdasan diri yang harus
dikembangkan secara aktif oleh peserta
didik dengan bimbingan pendidik tidak
hanya terkonsentrasi pada kecerdasan
intelektual akademis (hard skill), tetapi
juga kecerdasan karakter (soft skill) yang
justru sangat diperlukan untuk kesuksesan
karir peserta didik dalam masyarakatnya
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksperimen semu (quasi experiment).
Penelitian ini menggunakan desain Non
Equivalent Control Group Design
(Sugyono, 2010) di SMP Negeri 15 Mataram pada bulan November 2015 sampai
Juni 2016 semester II tahun ajaran
2015/2016. Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VII SMP
Negeri 15 Mataram. Sedangkan sampel
penelitian ini adalah kelas VIIA dan kelas
VIIB yang terdiri dari 66 siswa. Sampel
diambil dengan teknik purposive sampling
yaitu teknik pengambilan sampel ber-

dalam Schulz (2008). Untuk mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan adanya
variasi model pembelajaran dan kesadaran
pendidik untuk mencantumkan pendidikan
soft skill (kemampuan personal) dalam
pembelajarannya.
Berdasarkan uraian di atas peneliti
mencoba menerapkan model pembelajaran
yang dapat meningkatkan kemampuan
personal dan hasil belajar kognitif siswa
pada pelajaran IPA khusunya Biologi.
Dalam hal ini peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran berbasis
proyek (Project Based Learning). Peneliti
memilih model pembelajaran ini karena
Menurut Thomas (2000) pembelajaran
berbasis proyek (Project Based Learning )
adalah sebuah model pembelajaran yang
inovatif, menekankan belajar kontekstual
melalui
kegiatan-kegiatan
kompleks.
Model pembelajaran berbasis proyek juga
dapat mengkondisikan siswa untuk
terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran
proyek sehingga menghasilkan produk
yang dapat mengekspresikan kemampuan
personal siswa dan evaluasi yang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

dasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tertentu kemudian.
Teknik pengumpulan data digunakan
lembar observasi rahmat sosial, rubrik
penilaian produk sebagai wujud ekspresi
kemampuan personal siswa dan tes hasil
belajar kognitif siswa dalam bentuk soal
essay. Sebelum digunakan, instrumen hasil
belajar diuji-coba untuk mengetahui
validitas dan reliabilitasnya. Uji coba
instrumen dilakukan terhadap 22 siswa
pada tanggal 18 April 2016. Validasi
instrumen digunakan rumus korelasi
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Product Moment, dan reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach.
Teknik analisis data meliputi: uji normalitas data dengan rumus chi kuadrat, uji
HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah-langkah dalam kegiatan pem
belajaran terlaksana dengan baik (100%).
Data yang dianalisis dalam penelitian ini
terdiri atas:
1) Data Kemampuan Personal
Data kemampuan personal siswa yang
belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek dan siswa yang tidak
belajar
dengan
model
pembelajar
an.berbasis proyek. Data kemampuan
personal siswa diperoleh dari lembar
observasi rahmat sosial dan penilaian
produk. Dari kedua instrumen tersebut
mencakup 3 indikator yang akan ditingkatkan dalam penilitian ini. Indikator tersebut
adalah indikator rahmat sosial, indikator
kemampuan komunikasi dan indikator
kebiasaan pribadi. Data untuk setiap
indikator disajikan dalam diagram pada
Gambar 4.1, 4.2 dan 4.3 di bawah ini.

S
K
O
R
R
A
T
A
R
A
T

A

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

homogenitas data dengan rumus Uji F, uji
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Gambar 4.2 Perbandingan Skor Indi
kator Kemampuan Komunikasi
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Gambar 4.3 Perbandingan Skor Ratarata Indikator Kebiasaan Pribadi
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Gambar 4.1 Perbandingan Skor Rata
-Rata Indikator Rahmat Sosial

Berdasarkan 3 indikator tersebut
maka diperoleh data untuk kemampuan
personal pada Tabel 4.2 di bawah ini.
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Gambar 4.4. Diagram Perbandingan
Kemampuan Personal
2) Data Hasil Belajar
Data pretest dan postest mengenai
hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA
Biologi siswa pada siswa yang belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek dan siswa yang tidak belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek
disajikan pada diagram 4.5.
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Gambar 4.5. Diagram Perbandingan
Skor Hasil Belajar Kognitif Mata
Pelajaran IPA Biologi
Gambar 4.5 menunjukkan rata-rata hasil
pretest pada siswa yang belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek dan

siswa yang tidak belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek masingmasing adalah sebesar 32,94 dan sebesar
31,49. Setelah diberikan perlakuan dilakuk
an post-test untuk mengukur hasil belajar
kognitif siswa. Rata-rata nilai postest yang
diperoleh pada siswa yang belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek dan
siswa yang tidak belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek yakni 78,13
dan 68,01.
4.3 Uji Beda (Uji-t)
Penelitian ini menggunakan uji
prasyarat statistik untuk memastikan
bahwa data sampel yang diperoleh bisa
dilakukan dalam uji statistik parametrik.
Uji prasyarat yang dilakukan pada penelitian ini berupa uji normalitas dan uji
homogenitas. Uji prasyarat tersebut di
lakukan pada data yang diperoleh baik
dilakukan pada data yang diperoleh baik
dari kelas eksperimen yaitu siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek maupun kelas kontrol yaitu
siswa yang tidak belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek.
Hasil uji normalitas untuk data kemampuan personal pada sampel menunjukkan
X2hitung 5,56 dimana nilai tersebut lebih
kecil dibandingkan dengan X2tabel pada
taraf signifikan 5% sebesar 12,59 sehingga
dapat disimpulkan bahwa kemampuan
personal siswa pada sampel terdistribusi
normal. Hasil uji normalitas untuk data
hasil belajar kognitif IPA Biologi. Hasil uji
normalitas didapat X2hitung 10,11 dimana
nilai tersebut lebih kecil dibandingkan
dengan X2tabel pada taraf signifikan 5%
sebesar 12,59. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar kognitif IPA Biologi
siswa pada sampel terdistribusi normal.
Setelah melakukan uji normalitas
maka selanjutnya dilakukan uji homogen
itas data tujuannya adalah untuk meng
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etahui variansnya bersifat homogen atau
tidak.
Hasil uji homogenitas kemampuan
personal. Hasil uji homogenitas kemampuan personal pada siswa yang belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek dan siswa yang tidak belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek menunjukkan bahwa nilai F hitung
1,04 adalah lebih kecil daripada nilai Ftabel
yakni 1,81, artinya varians data kemam
puan personal siswa yang belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek dan
siswa yang tidak belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek bersifat
homogen. Hasil uji homogenitas untuk
data hasil belajar kognitif mata pelajaran
IPA Biologi. Hasil uji homogenitas hasil
belajar kognitif IPA biologi siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek dan siswa yang tidak belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek menunjukkan bahwa nilai F hitung
1,09 adalah lebih kecil daripada nilai Ftabel
yakni 1,81, artinya varians data hasil
belajar kognitif IPA Biologi siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek dan siswa yang tidak belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek bersifat.
Berdasarkan hasil uji normalitas dan
homogenitas diperoleh kesimpulan bahwa
data kemampuan personal hasil belajar
kognitif mata pelajaran IPA Biologi pada
siswa yang belajar dengan model pem
belajaran berbasis proyek dan siswa yang
tidak belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek terdistribusi normal dan
varians data bersifat homogen sehingga uji
hipotesis parametrik dapat dilakukan. Uji
hipotesis parametrik yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan uji perbedaan
(uji-t).

Pada data kemampuan personal
diperoleh data terdistribusi normal dan vari
ans data homogen. Berdasarkan data ter
sebut maka dapat dilakukan uji bedaa (ujit). Uji-t dilakukan menggunakan rumus ttes dengan bantuan data analyse. Ber
dasarkan uji t (t-tes) yang dilkukan dip
eroleh t hitung lebih besar dari t tabel (3,2
>1,99) maka hipotesis pertama ditolak.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran berbasis proyek
efektif dalam meningkatkan kemampuan
personal siswa SMP N 15 Mataram Tahun
Ajaran 2015/2016.
Pada data hasil belajar kognitif mata
pelajaran IPA Biologi diperoleh data ter
distribusi normal dan varians data homo
gen. Berdasarkan data tersebut maka dapat
dilakukan uji beda (uji-t). Uji-t dilakukan
menggunakan rumus t-tes dengan bantuan
data analyze. Berdasarkan uji t (t-tes) yang
dilkukan diperoleh t hitung lebih besar dari
t tabel (3,9>1,99) maka hipotesis kedua
ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran berbasis
proyek efektif dalam meningkatkan hasil
belajar kognitif mata pelajaran IPA Bio
logi siswa SMP N 15 Mataram Tahun
Ajaran 2015/2016.
Kemampuan personal dan hasil belajar
kognitif siswa apabila dikaitkan dengan
langkah-langkah pembelajaran model pem
belajaran berbasis proyek maka terlihat,
bahwa langkah-langkah model pembelajar
an berbasis proyek dapat melatih siswa
untuk berperan aktif dalam pembelajaran.
Adapun langkah-langkah PjBL yang dima
ksud menurut Mihardi dkk. (2013) antara
lain yakni, pertama tahap menentukan
topik (describe the ecosystem), kedua
tahap menjelaskan permasalahan yang
diangkat (define the problem), ketiga tahap
melakukan investigasi (research the
problem), keempat tahap telaah lanjutan
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melalui pencarian informasi yang lebih
mendalam (understand stakeholder), kel
ima tahap siswa memberikan solusi
terhadap masalah (determine possible Sol
ution), keenam tahap mengembangkan
proyek (develop a plan), ketujuh tahap me
ngerjakan gagasan proyek (implement a
plan) dan terakhir tahap guru melakukan
ringkasan, evaluasi serta refleksi pem
belajaran (summarize, evaluate and refle
ct).
Pada penelitian ini untuk mengetahui
keterlaksanaan RPP peneliti membuat
lembar observasi aktivitas mengajar guru.
Langkah-langkah kegiatan dalam RPP
terlaksana dengan baik (100%).
Kemampuan personal siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek yang lebih tinggi dibanding
kan dengan kemampuan personal siswa ya
ng tidak belajar dengan model pembelajar
an berbasis proyek. Jadi, dapat dikatakan
bahwa penerapan model pembelajaran
berbasis proyek efektif untuk meningkatk
an kemampuan personal siswa. Kemam
puan personal pada kelas yang belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek lebih tinggi dibanding siswa yang
tidak belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek, karena pembelajaran ber
basis proyek siswa dituntut untuk mampu
berperan lebih aktif dalam pembelajaran,
siswa dieksplorasi kemampuanya melalui
kegiatan investigasi dalam memecahakan
suatu permasalahan.
Melalui pembelajaran berbasis proyek
siswa dilatih untuk memiliki keyakinan
tinggi atas usaha mereka, sehingga mereka memiliki kepercayaan dalam diri untuk
menuangkan gagasan serta pemahaman
mereka melalui proyek yang mereka kerja
kan. Pembelajaran berbasis proyek mem
berikan kesempatan kepada siswa untuk
mengkonstruksi pengetahuan awal mereka

dengan pengetahuan baru yang diperoleh
nya dengan cara memberikan pengalaman
langsung dengan obyek atau lingkungan
belajarnya. Pengetahuan yang mereka
dapatkan tidak semata-mata merupakan
pemberian guru, melainkan dengan cara
bagaimana dia membentuk suatu ide, kon
sep, maupun pengetahuan. Pembelajaran
seperti itu akan membuat lingkungan bel
ajar yang kondusif sehingga dapat men
unjukkan kemampuan personal siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek lebih tinggi di bandingkan
siswa yang tidak belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek dilihat dari
nilai tertinggi, nilai terendah dan rata-rata.
Model pembelajaran berbasis proyek
dapat meningkatkan hasil belajar kognitif
siswa, hal ini dapat dilihat dari perbanding
an hasil belajar kognitif pada siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek lebih tinggi dibandingkan
dengan hasil belajar kognitif pada siswa
yang tidak belajar dengan model pem
belajaran berbasis proyek. Adanya pening
katan hasil belajar siswa belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek se
jalan dengan hasil penelitian Mahanal dkk.
(2009) yang menyatakan bahwa model
pembelajaran berbasis proyek dapat men
ingkatkan hasil belajar, melalui pembe
lajaran berbasis proyek siswa terlibat lebih
aktif dalam proses pembelajaran sehingga
siswa memiliki peran yang lebih besar
dalam pembelajaran. Model pembelajaran
berbasis proyek terbukti meningkatkan
hasil belajar siswa didukung pula oleh ha
-sil penelitian Yalcin dkk. (2009) yang me
nyatakan bahwa hasil belajar pada siswa
yang belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek lebih tinggi dibandingkan
dengan siswa yang tidak belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek. Hal
tersebut disebabkan karena siswa dilatih
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memecahkan masalah dan mengerjakan
sebuah proyek dalam pembelajaran.
Yulita dkk menyatakan bahwa siswa
yang belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek memiliki rata-rata hasil
belajar lebih tinggi daripada siswa yang
belajar dengan model konvensional, hal ini
dikarenakan model pembelajaran berbasis
proyek dapat menstimulasi motivasi, pro
ses, dan meningkatkan prestasi belajar
siswa menggunakan masalah-masalah ya
ng berkaitan dengan materi tertentu pad
a situasi nyata . Ada beberapa temuan
yang terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung yang menunjukkan bahwa
penerapan model pembelajaran berbasis
proyek lebih baik digunakan dalam
pembelajaran IPA. Pada kelas berbasis
proyek siswa lebih antusias untuk belajar,
saat siswa diberikan tugas proyek, siswa
mengerjakan tugas proyek tersebut de
ngan sungguh-sungguh. Dalam pengerjaan
proyek masing-masing siswa dapat me
nuangkan ide, mencari informasi dengan
caranya sendiri mengenai proyek yang
dibuat, berdiskusi dengan teman sekelom
poknya, dan saling berkompetisi untuk
menghasilkan produk yang berbeda
dengan kelompok-kelompok lainnya.
Wirasana dkk menjelaskan bahwa
Terdapat perbedaan peningkatan hasil
belajar siswa antara kelompok siswa yang
belajar dengan model pembelajaran ber
basis proyek dan model pembelajaran lang
sung. Menurut Wirasana dkk pembelajaran
biologi sangat tepat bila menerapkan
metode pembelajaran berbasis proyek
dalam
proses pembelajaran
karena
metode ini memiliki beberapa kelebihan
diantaranya mampu meningkatkan sem
angat pebelajar karena pebelajar selalu
aktif,
membantu terciptanya suasana
belajar
yang
kondusif
karena
pembelajaran
bersandar
pada ma

salah dunia nyata dan memunculkan ke
gembiraan dalam proses belajar me
ngajar. Hal ini disebabkan karena proses
belajar berjalan dinamis dan terbuka dari
berbagai arah.
Penerapan model pembelajaran yang
tepat, akan mendorong siswa untuk aktif
selama proses pembelajaran. Keterlibatan
siswa secara aktif dalam proses pem
belajaran, kondisi pembelajaran yang kon
dusif merupakan faktor yang mendukung
peningkatan hasil belajar kognitif siswa.
Oleh karena itu, pembelajaran berbasis
proyek jika digunakan dengan baik dalam
pembelajaran dapat membantu untuk men
ingkatkan hasil belajar kognitif siswa.
Kegiatan yang paling penting dalam pen
elitian ini adalah siswa mencari masalah
sendiri, melakukan investigasi, menemu
kan solusi sendiri, membuat proyek, dan
melaksanakan proyek sehingga men
ghasilkan suatu produk yang bervariasi
antara siswa yang satu dengan siswa yang
lainnya. Hal ini dikarenakan produk yang
dihasilkan sebagai wujud ekspresi
kemampuan personal siswa.
PENUTUP
Berdasarkan lembar observasi keter
laksanaan RPP, perbedaan yang signifikan
rata-rata skor kemampuan personal dan
perbedaan yang signifikan rata-rata skor
hasil belajar siswa maka dapat disimpul
kan bahwa:
1. Penerapan model pembelajaran berbasis
proyek efektif untuk meningkatkan
kemampuan personal siswa SMPN 15
Mataram tahun ajaran 2015/2016.
2. Penerapan model pembelajaran berbasis
proyek efektif untuk meningkatkan
hasil belajar kognitif IPA Biologi siswa
SMPN 15 Mataram tahun ajaran
2015/2016.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas,
maka saran yang dapat disampaikan
adalah:
a. Guru sebaiknya menerapkan pembe
lajaran berbasis proyek pada proses
pembelajaran biologi khususnya pada
materi ekosistem.
b. Guru memerlukan persiapan yang lebih
baik apabila mengajar dengan pembe
lajaran berbasis proyek agar hasil dan
proses pembelajaran lebih baik.

c. Untuk penelitian selanjutnya dapat
melakukan penelitian untuk mengetahui
pengaruh pembelajaran berbasis proyek
terhadap aspek-aspek pembelajaran
yang lain.
d. Penelitian selanjutnya dapat memban
dingkan pengaruh kemampuan personal
dan hasil belajar antara model pembe
lajaran berbasis proyek dengan modelmodel pembelajaran yang dikembang
kangkan untuk persiapan penggunaan
kurikulum 2013 seperti model pembe
lajaran berbasis masalah.
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