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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan 
jalan meningkatkan minat dan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA 2 SMA 

Negeri 1 Tanah Grogot. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research) yang secara umum bertujuan 
meningkatkan dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas tempat 
berlangsungnya penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek (BPCL) dapat Meningkatkan Minat 
Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Rata-rata minat belajar Biologi siklus I 69,09 dengan 
kategori Cukup Tinggi meningkat di siklus II menjadi 85,22 dengan kategori 
Sangat Tinggi.  

 
Kata Kunci :  Project Based Cooperative Learning, minat, hasil belajar.  

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 
pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk 

meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Namun, masalah 
yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan 
sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya 

pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa 
pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia suatu bangsa.  
Begitu pentingnya pendidikan, Negara Indonesia mengatur secara khusus 

perihal pendidikan ini dengan Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003. 

Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan konsepsi pendidikan yang harus dan 
hendak dituju oleh pemerintah dan warga bangsa. Oleh karena itu, makna 

pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut  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, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan suatu 
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usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam 
berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil 
serta berkepribadian dan dapat berprilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti 

bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang 
baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun 

spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi 
kepentingan dirinya dan masyarakat.  

Namun, dibalik gencarnya perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah 

hasil belajar yang dicapai siswa masih rendah. Pembelajaran Biologi di kelas XI 
IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun pelajaran 2015/2016 belum mencapai 

standar yang ditetapkan. Siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot di 
awal semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 hanya mencapai rata-rata 60 dan 
ketuntasan belajar 50%. Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan sebesar 14% 

dari target yang ditetapkan (70). Hasil ini sudah tentu bukan menjadi harapan 
pemerintah dalam upaya melakukan perbaikan pendidikan nasional.  

Kondisi yang ada pada saat ini justru sebaliknya, pengemasan pembelajaran 
biologi untuk pemahaman dan keterampilan berkarya (projek) belum ditangani 
secara sistematis di sekolah dasar. Hal ini disebabkan, guru relatif kurang kreatif 

untuk menciptakan kondisi yang mengarahkan siswa agar mampu 
mengintegrasikan kontruksi pengalaman kehidupannya sehari-hari di luar kelas 

(sekolah) dengan  pengetahuannya di kelas.   
Model pembelajaran kooperatif berbasis projek (Project Based-Cooperative 

Learning) adalah model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip utama (central) dari suatu disiplin, melibatkan siswa da lam 
kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainya, memberi peluang 

siswa bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya 
menghasilkan produk karya siswa bernilai, dan realistik. Berbeda dengan model-
model pembelajaran tradisional yang umumnya bercirikan praktik kelas yang 

berdurasi pendek, terisolasi/lepas- lepas, dan aktivitas pembelajaran berpusat pada 
guru; model Project Based-Cooperative Learning  menekankan kegiatan belajar 

yang relatif berdurasi panjang, holistik- interdisipliner, perpusat pada siswa, dan 
terintegrasi dengan praktik dan isu- isu dunia nyata.  

Pembelajaran Kooperatif berbasis projek dapat diterapkan untuk semua 

bidang studi. Implementasi model pembelajaran kooperatif berbasis projek 
mengikuti enam langkah utama, sebagai berikut: (1) mengatur siswa ke dalam 

kelompok dan mengidentifikasi tema, (2) merencanakan projek yang akan 
dikerjakan, (3) melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan produk nyata, (5) 
mempresentasikan laporan, dan (6) evaluasi.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik 
melakukan perubahan proses pembelajaran melalui penelitian tindakaan kelas 

yang berjudul ”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek 
(Project Based-Cooperative Learning) untuk Meningkatkan Minat dan Hasil 
Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. 
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Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka  dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut.  

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis projek (project 
based-cooperative learning) dapat meningkatkan minat belajar biologi siswa 

kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016? 
2. Apakah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek (Project 

Based-Cooperative Learning) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa 

Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah grogot Tahun Pelajaran 2015/2016? 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatkan minat belajar biologi siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 
Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif berbasis projek (project based-cooperative learning). 
2. Untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 

Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif berbasis projek (project based-cooperative learning). 
 

Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam 
pengembangan pembelajaran IPA. Secara khusus manfaat yang dapat diperoleh  

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Bagi Siswa 

a. Model pembelajaran kooperatif berbasis projek (Project Based-Cooperative 
Learning) dalam pembelajaran Biologi dapat membiasakan siswa SMA 
untuk belajar mandiri. 

b. Siswa dapat mengalami secara langsung proses pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif berbasis projek (Project Based-Cooperative 

Learning) dalam suasana kondusif dan menarik yang nantinya diharapkan 
dapat memacu, minat dan hasil belajarnya siswa SMA 

2.  Bagi Guru 

a. Bagi guru yang mengajarkan mata pelajaran Biologi, hasil penelitian ini  
diharapkan dapat dijadikan wahana dan stadium akademik untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMA dalam pembelajaran pelajaran 
tersebut, sehingga diharapkan dapat membantu menemukan strategi 
pembelajaran yang relevan dengan karakteristik pelajaran  dalam sub pokok 

bahasan dalam rumpun IPA. 
b. Guru yang mengajar bidang studi/pokok lainnya di SMA, diharapkan 

nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan sarana belajar 
siswa dalam pemilihan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kemandirian siswa belajar dalam rangka pembentukan proses belajar yang 

lebih  kontekstual, bermakna dan menyenangkan siswa. 
c. Keterlibatan guru dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman guru terhadap 
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inovasi- inovasi pembelajaran serta dapat memberikan acuan bahwa dalam 
proses pembelajaran guru harus mengutamakan bagaimana proses belajar 
siswa untuk mencapai hasil yang diharapkan, bukan sebaliknya hanya hasil 

akhir saja. 
 

KAJIAN TEORI 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Santyasa (2015) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif  adalah suatu 

strategi pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-
kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 

Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan 
kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan siswa bekerja sama untuk mencapai 
tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik bersama, sementara sambil bekerja sama 

para siswa belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif dan sosial.  
Santyasa dkk. (dalam Ardana dkk., 2015) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat menyediakan peluang bagi pebelajar untuk mengubah 
miskonsepsi dan meningkatkan hasil belajar. Murda (2008) menyatakan bahwa 
pembelajaran kooperatif sangat cocok diterapkan tidak hanya untuk meningkatkan 

prestasi akademik siswa tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti.  
 

Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek (KBP) 

Pembelajaran Biologi pendekatan yang penting untuk diterapkan adalah 
pendekatan yang lebih menekankan pendekatan keterampilan proses. 

Keterampilan proses merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada 
fakta dan pendekatan konsep, sebab pendekatan tersebut didasarkan pada 

serangkaian langkah- langkah kegiatan yang ditempuh oleh para praktisi dan 
ilmuwan untuk mendapatkan dan menguji suatu pengetahuan yang dapat berupa 
konsep atau prinsip. Keterampilan proses itu sendiri terdiri dari keterampilan 

proses dasar (mengobservasi, mengukur, membandingkan, mengklasifikasikan, 
mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi dan sebagainya). Dalam proses 

keterampilan bisa dilakukan secara individu maupun secara berkelompok 
(kooperatif). Dalam metode ajar kelompok terjadi sinergisme dalam hal 
pemahaman atau saling bantu membantu dalam mempelajari materi pelajaran. 

Cara belajar kooperatif jika diatur dengan baik, siswa-siswa dalam kelompok 
kooperatif akan belajar satu sama lain untuk memastikan bahwa setiap orang 

dalam kelompok telah menguasai konsep-konsep yang telah dipikirkan (Slavin, 
2008). 

Konsep-konsep Biologi dapat dikuasai dengan melakukan pengkajian 

hubungan antar kelompok dalam meningkatkan prestasi belajar. Diketahui bahwa 
prestasi dapat meningkat dengan hubungan pertemanan, dalam mengerjakan 

sebuah kegiatan bersama yang dibangun atas tantangan bersama. Khususnya 
pertemanan dalam lintas ras. (Cook, dalam Slavin 2008). Oleh karena itu, model 
PKBP menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk memungkinkan terjadinya 

peningkatan prestasi.  
Karakteristik model pembelajaran KBP, diharapkan siswa dalam 

mengerjakan projek dapat berkolaborasi dengan guru satu atau dua orang, tetapi 
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siswa melakukan investigasi dalam kelompok kolaboratif antara 4-5 orang. 
Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh siswa 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. Keterampilan 

yang dibutuhkan dan yang akan dikembangkan oleh siswa merupakan 
keterampilan yang esensial sebagai landasan untuk keberhasilan hidupnya. Di 
samping itu, keterampilan esensial tersebut sangat mendukung mereka ketika 

terjun di dunia kerja. Oleh karena hakikat kerja projek adalah kolaboratif, maka 
pengembangan keterampilan tersebut seyogyanya ditujukan untuk semua tim.  

Penelitian ini yang dimaksud dengan model pembelajaran KBP adalah 
model pembelajaraan kooperatif yang ditekankan pada Group Investigation (GI) 
yaitu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil di mana 

siswa bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya 
menghasilkan produk karya siswa bernilai, dan realistik, menggunakan inquiri 

kooperatif, perencanaan, projek, dan diskusi kelompok, serta mempresentasikan 
penemuan mereka kepada kelas.  
 

Hakikat Minat 

Minat merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan prestasi belajar. 

Oleh karena kepribadian tersebut maka minat adalah kecenderungan jiwa yang 
relatif menetap kepada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan 
senang. Minat timbul atau muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan timbul akibat 

dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja, dengan 
kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam 

kegiatan.  
Minat belajar siswa terhadap pelajaran Biologi merupakan dasar dari usaha 

keingintahuan (curiosity) dan mempengaruhi berpikir kreatif dan tingkah lakunya. 

(Arnyana, 2015). Siswa yang memiliki rasa ingin tahu terhadap pelajaran Biologi 
akan menunjukkan (1) bereaksi positif dan berusaha melakukan eksplorasi dan 

manipulasi, (2) menelusuri lingkungan untuk menemukan pengetahuan baru, (3) 
berusaha mengetahui dirinya sendiri dengan lingkungannya, dan (4) melakukan 
eksplorisasi untuk mengetahui Biologi. Minat atau rasa ingin tahu siswa sangat 

terkait antara apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang ada di lingkungannya 
terhadap pelajaran Biologi.  

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan minat dalam 
penelitian ini adalah suatu respon yang berasal dari dalam individu yang ditandai 
dengan adanya perhatian, dorongan, ketekunan, penyediaan waktu, penyediaan 

biaya, dan cita-cita terhadap suatu objek, dalam hal ini adalah pelajaran Biologi. 
Minat siswa pada pelajaran Biologi dinyatakan dengan skor yang diperoleh siswa 

dalam menjawab kuesioner minat pada pelajaran Biologi dengan pola Skala 
Linkert, dan datanya berupa data interval.  

 

Hasil Belajar 

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin tahu hasil dari 

kegiatan yang dilakukannya. Siswa dan guru merupakan orang-orang yang terlibat 
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dalam kegiatan pembelajaran, tentu mereka juga berkeinginan mengetahui proses 
dan hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi ini, 
maka seorang guru harus menyelenggarakan penilaian. Kegiatan penilaian yang 

dilakukan oleh guru mencakup penilaian hasil belajar dan penilaian pembelajaran 
sekaligus. Penilaian hasil belajar menekankan kepada diperolehnya informasi 

tantang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang 
ditetapkan. Sedangkan penilaian pembelajaran merupakan proses sistematis untuk 
memperoleh informasi tentang keefektifitan proses pembelajaran dalam membantu 

siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal. Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui 

keberhasilan proses dan hasil belajar siswa, dan hasil belajar siswa adalah 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya. 

Dimyati dan Mudjiono (2007), menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar 
merupakan proses untuk menentukan hasil belajar siswa melalui kegiatan penilaian 

dan/atau pengukuran hasil belajar, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 
pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan 

skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.  
Hasil belajar yang diharapkan dalam proses belajar adalah siswa memiliki 

suatu kompetensi tertentu yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 
Penilaian yang dilakukan di arahkan pada ketiga ranah tersebut. Hasil belajar 
Biologi yang diukur dalam penelitian ini lebih ditekankan pada ranah kognitif. 

Ranah kognitif menurut Bloom, terdiri dari enam jenis perilaku yaitu (1) 
pengetahuan meliputi mengingat, mengulang, dan mengungkapkan kembali, (2) 

pemahaman meliputi kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan, (3) aplikasi 
meliputi kemampuan menggunakan, menerapkan, dan membandingkan, (4) 
analisis mencakup kemampuan investigasi, memilah, meneliti, memberikan 

penjelasan, dan membedakan, (5) sintesis, mencakup kemampuan menyusun, 
memformulasikan, mendeduksikan, mengembangkan, merangkai, dan mengkreasi, 

dan (6) evaluasi meliputi kemampuan menilai/mengevaluai, membentuk pendapat 
berdasarkan kriteria tertentu (Dimiyati dan Mudjiono, 2007). Edwars and Briers 
dan McGowan’s (dalam Arnyana, 2004) membagi tingkah laku kognitif menjadi 

dua, yaitu (1) berpikir rendah, meliputi mengingat/pengetahuan, pemahaman, dan 
aplikasi dan (2) berpikir tingkat tinggi, meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi.  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
ia menerima pengalaman belajarnya. Secara operasional yang dimaksud dengan 
hasil belajar Biologi dalam penelitian ini adalah kemampuan-kemampuan Biologi 

yang dimiliki oleh siswa setelah dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar di 
kelas. Hasil belajar Biologi yang diukur dalam penelitian ini lebih ditekankan pada 

ranah kognitif saja. Ranah kognitif menurut Bloom, terdiri dari enam jenis perilaku 
yaitu: pengetahuan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis 
(C5), dan evaluasi (C6). Tingkah laku kognitf yang digunakan yaitu pada berpikir 

rendah, meliputi mengingat/pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi.  Hasil belajar 
siswa dapat diukur melalui tes sebagai alat penilaian yang berupa tes objektif 

pilihan ganda. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) yang secara umum bertujuan meningkatkan dan memperbaiki 
kualitas proses pembelajaran di kelas tempat berlangsungnya penelitian. Tindakan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model pembelajarankooperatif berbasis 
proyek. Penelitian ini dilaksanakan pada suatu kelas yang mempunyai masalah 
pembelajaran. 

 
Subjek, Waktu dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah 
Grogot semester ganjil tahun ajaran 2015/2016, dengan jumlah siswa 31 orang. 
Pelaksanaan Siklus I pada tanggal 3 Agustus sampai 2 September 2015/2016. 

Pelaksanaan Siklus II pada tanggal 3 September sampai 2 November 2015/2016. 
Objek dari penelitian tindakan kelas ini adalah minat belajar dan hasil belajar 

Biologi siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot semester ganjil tahun 
ajaran 2015/2016 setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif berbasis 
proyek. 

 
Prosedur Penelitian Tindakan 

 Penelitian ini dibagi dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu: 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi/evaluasi, dan 
4) refleksi. Desain penelitian ini dapat digambarkan seperti Gambar 1.  

Gambar 1. Alur PTK 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Sumber : Arikunto (2009) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru. Untuk 

memperkuat data yang dikumpulkan maka juga digunakan metode observasi 
(pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat untuk mengetahui dan merekam 

aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.  
 

Teknik Analisis Data  

Jumlah butir kuesioner Minat siswa pada pelajaran IPA yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 10 butir, sehingga jumlah skor akan bergerak dari 10 

sampai 50. Minat terhadap pelajaran Biologi dari masing-masing siswa 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 
Observasi 

Rencana 
awal/rancangan  

Rencana yang 

direvisi  

Putaran 1 

Putaran 2 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                 Volume IV, Nomor 4, Desember 2018 
 

Kadek Benny Mahayasa  536 

ditunjukkan oleh jumlah skor yang diperolehnya untuk keseluruhan butir 
kuesioner. Nilai minat terhadap pelajaran Biologisiswa diperoleh dengan 
mengkonversi skor yang diperoleh siswa ke skala 100. Untuk menentukan capaian 

minat belajar Biologisiswa digunaka pedoman seperti Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kriteria capaian minat belajar 

Skor Kualifikasi 

85-100 Sangat Tinggi 

70-84 Tinggi 

55-69 Cukup Tinggi 

40-54 Kurang Tinggi 

0-39 Sangat kurang Tinggi 

Sumber : Sudjana (2010) 

 
Penelitian ini dikatakan berhasil jika rata-rata minat belajar siswa berada 

pada kategori tinggi, dan terjadi peningkatan rata-rata minat belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II. 
 

Hasil Belajar Biologi 

Data hasil belajar Biologi siswa dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan 
menentukan nilai hasil belajarBiologisiswa yang diperoleh melalui tes. Setelah 

diperoleh skor hasil belajar Biologi, selanjutnya dicari skor rata-rata hasil belajar 

Biologisiswa ( X hasil belajar Biologisiswa) dengan rumus: 

N

X
X


 sainsbelajar  hasil

 
X  = jumlah skor hasil belajar Biologisiswa 

N  = banyak siswa 

Ketuntasan klasikal dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

%100
70

x
tesikutyangsiswabanyaknya

nilaimemperolehyangsiswabanyaknya
KK


  

 Siswa dikatakan tuntas jika X   70 dan satu kelas dikatakan tuntas jika 

KK   85%. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Selatpada 

semester ini. Penelitian ini dikatakan berhasil bila rata-rata ( X ) pencapaian 

minimal 70 atau berada pada kategori tinggi dan ketuntasan klasikalnya (KK) 

minimal 85%. 
 Peningkatan pada aspek hasil belajar Biologisiswa dianalisis dengan rata-

rata skor yang diperoleh oleh siswa dalam satu kelas ( X ) pada siklus I 

dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh siswa pada siklus II. Aspek hasil 
belajar Biologisiswa dikatakan meningkat jika rata-rata nilai hasil belajar 
Biologisiswa siklus II lebih besar dari rata-rata siklus I.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali proses pembelajaran dan 1 kali tes akhir 
siklus dan penyebaran kuesioner minat belajar. Tahap pelaksanaan tindakan 

peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif berbasis proyek di kelas XI 
IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan 
mengucapkan salam yang dipimpin oleh ketua kelas. Peneliti melakukan absensi 

mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya peneliti menyampaikan Standar 
Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan tujuan pembelajaran untuk 

memotivasi dan memfokuskan siswa dalam belajar. Kegiatan pendahuluan ini 
dilaksanakan kurang lebih 10 menit.  Berikut merupakan hasil rekapitulasi hasil tes 
belajar siswa siklus I.  

Tabel 2. Rekapitulasi hasil tes hasil belajar siklus I 

Skor Maksimum 80.0   

Skor Minimum 46.7   

Rata-rata 69.0 Belum Tuntas 

Standar deviasi 9.36   

Jumlah 2140   

Banyak siswa yang tuntas 22   

Banyak siswa yang tidak tuntas 9   

Daya serap 69.0% Belum Tuntas 

Ketuntasan Klasikal 71.0% Belum Tuntas 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 
 

Berdasarkan tabel diatas, pada siklus I rata-rata hasil belajar Biologi siswa 
sebesar 69,0 dengan rentang skor bergerak dari 46,7 sampai dengan 80,0. Jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 22 orang siswa dengan persentase 71%. Oleh karena 
itu perlu adanya kegiatan lanjutan pada siklus II untuk memperbaiki nilai siswa 
yang belum tuntas pada siklus I.  

Secara umum proses pembelajaran sudah berjalan baik. Minat belajar siswa 
sudah mencapai kategori cukup. Proses belajar yang dilaksanakan tidak 
mengalami kendala yang cukup serius. Hanya perlu adaptasi dari siswa untuk 

mulai belajar secara mandiri dan tanggungjawab belajar milik siswa. Dalam 
melakukan presentasi kelompok, secara umum, pada pertemuan pertama ini 

mereka belum maksimal dapat menyajikan hasil diskusinya. Pada saat presentasi 
kelompok berlangsung, siswa kelompok lain kurang aktif memberikan masukan 
atau tanggapan terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok yang 

lain. Pengelolaan kelas dan peran guru sebagai fasilitator dan mediator masih 
belum maksimal, di mana guru masih belum mampu mengorganisasikan siswa 

dengan baik pada saat melakukan diskusi yang berakibat pada alokasi waktu yang 
digunakan untuk praktikum cenderung bertambah dari yang direncanakan dan 
diskusi yang dilakukan siswa sering tidak terarah. Hasil refleksi ini digunakan 

sebagai dasar memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan 
tindakan pada sikuls II.  
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Siklus II 

Siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I dengan perbaikan proses 
pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus I. Secara umum proses 

pembelajaran dilakukan hampir sama dengan siklus I. Tahap pelaksanaan tindakan 
topik yang dipejari pada siklus II adalah alat optik. Kegiatan pendahuluan ini 

dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Berikut merupakan hasil rekapitulasi nilai 
hasil belajar siswa pada siklus II 

 

Tabel 2. Rekapitulasi hasil tes hasil belajar siklus II 

Skor Maksimum 100.0   

Skor Minimum 66.7   

Rata-rata 82.8 Tuntas 

Standar deviasi 7.65   

Jumlah 2567   

Banyak siswa yang tuntas 30   

Banyak siswa yang tidak tuntas 1   

Daya serap 82.8% Tuntas 

Ketuntasan Klasikal 96.8% Tuntas 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 
 

Berdasarkan Tabel diatas pada siklus II rata-rata hasil belajar Biologi siswa 
sebesar 82,8 dengan rentang skor bergerak dari 66,7 sampai dengan 100. Jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 30 orang siswa dengan persentase 96,8%. Berdasarkan 
hasil rekapitulasi pada siklus II menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa 
sudah maksimal, oleh karena itu tidak perlu dilakukan siklus selanjutnya karena 

perolehan nilai pada siklus II sudah maksimal.  
Setelah melaksanakan pembelajaran dan observasi/evaluasi, pada akhir 

siklus ini dilakukan refleksi. Hasil refleksi ini digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun rekomendasi dari penelitian ini, bagaimana keunggulannya, kekurangan 
serta peluang untuk penerapannya. Secara umum, di awal pembelajaran siswa 

sudah aktif menanggapi pertanyaan yang dilontarkan guru dengan argumen yang 
rasional. Beberapa siswa masih ada yang memberikan argumen belum rasional, 
tapi mereka sudah berani mencoba menyampaikan pendapatnya. Secara umum, 

siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif 
berbasis proyek dengan melakukan diskusi. Siswa merasa terlibat penuh dalam 

proses pembelajaran. Beberapa materi agak sulit mencarikan konteksnya. Untuk 
itu, diperlukan kreativitas untuk mencari konteks dari materi yang dikaji dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Refleksi siklus II digunakan sebagai bahan rekomendasi penelitian 
selanjutnya. Identifikasi terhadap kelemahan-kelamahan yang ditemukan 

digunakan sebagai dasar perbaikan pada penelitian berikutnya. 
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Perbandingan Hasil Penelitian dan Kriteria Keberhasilan Penelitian 

Minat Belajar Biologi 

Minat belajar Biologi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang 

berjumlah 10 butir pernyataan. Minat belajar yang dikumpulkan selama dua siklus 
akan dibandingkan dengan kriteria keberhasilan tindakan. Perbandingan data hasil 

penelitian minat belajar siswa disajikan pada Pofil sebagai berikut:  
 

 
Gambar 2. Perbandingan minat belajar IPA 

Sumber : Hasil Penelitian (2015) 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Berbasis Projek (Project Based-Cooperative Learning) dapat 
Meningkatkan Minat Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah 

Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016.  
 

Hasil Belajar Biologi 

Untuk menentukan tingkat keberhasilan penelitian tindakan, maka perlu 
diadakan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dari masing-masing siklus. 

Hasil belajar siswa dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar yang 
berjumlah 15 butir soal pilihan ganda. Tingkat kesukaran dan pembobotan 

disamakan sehingga didapatkan murni didapatkan hasil penelitian. Perbandingan 
hasil belajar Biologi disajikan pada Profit sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3. Profil hasil belajar Biologi siswa 

Sumber : Hasil Penelitian (2015) 

 

Berdasarkan Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek (Project Based-Cooperative Learning) 
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dapat Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 
Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus 

menunjukkan terjadinya peningkatan minat belaajar Biologi dan hasil belajar 
Biologi. Rata-rata minat belajar Biologi siklus I 69,09 dengan kategori Cukup 
Tinggi meningkat di siklus II menjadi 85,22 dengan kategori Sangat Tinggi. Hal 

ini menunjukkan terjadi peningkatan minat belajar Biologi sebesar 23,3%. Untuk 
aspek hasil belajar Biologi, tampak bahwa terjadi peningkatan rata-rata hasil 

belajar Biologi dari siklus I sebesar 69,0 ke siklus II menjadi 82,8 dengan 
ketuntasan klasikal dari 71% di siklus I menjadi 96,8% di siklus II. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar Biologi sebesar 

19,9% 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran 

kooperatif berbasis projek (project based-cooperative learning) untuk 
meningkatkan minat dan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA 2 dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:  
1. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek (Project Based-

Cooperative Learning) dapat meningkatkan minat belajar biologi siswa kelas 

XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016. Rata-rata 
minat belajar Biologi siklus I 69,09 dengan kategori Cukup Tinggi meningkat 

di siklus II menjadi 85,22 dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini 
menunjukkan terjadi peningkatan minat belajar Biologi sebesar 23,3%.  

2. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Projek (Project Based-

Cooperative Learning) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa 
Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Rata-rata hasil belajar Biologi dari siklus I sebesar 69,0 ke siklus II menjadi 
82,8 dengan ketuntasan klasikal dari 71% di siklus I menjadi 96,8% di siklus 
II. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

Biologi sebesar 19,9%. 
 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dan dalam 
upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar Biologi pada siswa dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut.  
1. Bagi guru, disarankan untuk menggunakan model pembelajaran KBP 

sebagai model alternatif dalam pembelajaran Biologi. Model pembelajaran 
KBP telah terbukti dan mampu dalam peningkatan minat dan hasil belajar 
Biologi bila dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Di 

samping itu, dalam proses pembelajaran Biologi, guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran KBP untuk topik yng relevan sehingga 

meningkatkan minat siswa belajar Biologi. 
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2. Bagi lembaga pendidikan, hendaknya secara terus-menerus 
memperkenalkan dan melatih siswa untuk menggunakan model 
pembelajaran KBP atau penggunaan beberapa model pembelajaran yang 

berperan untuk mencapai proses berpikir kritis dan kompleks, terutama 
dalam memahami materi Biologi.  

3. Untuk kesempurnaan penelitian ini, disarankan kepada peneliti lain untuk 
mengadakan penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel moderator 
lainnya, seperti IQ, sikap ilmiah, gaya berpikir, penalaran formal, dan 

aktivitas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap 
Biologi. Di samping itu, disarankan untuk memperbanyak jumlah populasi 

dan sampel penelitian, menggunakan rancangan eksperimen yang lebih 
kompleks, menambah waktu pelaksanaan penelitian, menambah pokok 
bahasan, serta pokok bahasan Biologi yang lain. 
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