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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran berasala dari kata“ didik”yang memiliki makna memelihara,

memberikan latihan. Kedua perihal tersebut membutuhkan terdapatnya pola pikir  arti

pembelajaran merupakan proses pengubahan perilaku serta sikap seseorang, ataupun

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia lewat upaya pengajaran serta

pelatihan. Dengan memandang definisi tersebut, sebagian orang mengartikan kalau

pembelajaran merupakan pengajaran sebab pembelajaran pada biasanya memerlukan

pengajaran serta tiap orang berkewajiban mendidik.Secara  mengajar merupakan

aktivitas secara resmi mengantarkan modul pelajaran sehingga pesertadidik

memahami modul ajar ( Chandra, 2009)

Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pembelajaran Nasional

mengatakan jika pembelajaran merupakan usaha  serta terencana agar dapat

mewujudkan belajar serta proses pendidikan. Perihal ini berarti proses pembelajaran

disekolah tidaklah proses yang dilaksanakan secara asal- asalan. Hendak namun ialah

suatu proses yang mempunyai tujuan. Pembelajaran tidak sekedar berupaya buat

menggapai hasil belajar, namun pula menimpa proses belajar siswa dalam

mendapatkan hasil belajar.

Bersumber pada hasil wawancara dengan guru mata pelajaran yang

dilaksanakan di MTs Negeri 2 Poso pada kelas VII dapat dilihat kalau atensi belajar

siswa spesialnya pada mata pelajaran IPA  masih sangat rendah. Guru yang mengajar

masih memakai tata cara pendidikan konvensional, guru menerangkan dengan model

ceramah sehingga siswa kurang aktif didalam kelas dampaknya siswa lebih banyak

bermain, cerita dengan sahabat sebangkunya, tidak mencermati guru pada dikala

menarangkan didepan kelas. Perihal ini mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa



yang cenderung rendah cuma berkisar 50% dalam pencapaian kriteria ketuntasan

minimun ( KKM) 75.

Dalam proses pembelajaran, aktivitas pendidikan merupakan perihal yang

sangat berarti. Didalam aktivitas pendidikan diharapkan siswa berpartisipasi aktif,

sebaliknya guru cuma berfungsi bagaikan mutivator serta vasilitator. Guru wajib

sanggup menghasilkan aktivitas pendidikan yang mengasyikkan dengan memakai

pendekatan, model, serta tata cara yang pas pula, sebab pemilihan model pendidikan

sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan proses pendidikan. Guru wajib

mempunyai pengetahuan yang lebih menimpa model- model pendidikan yang cocok

dengan modul yang hendak di informasikan, sebab tidak terdapat satupun model

pendidikan yang dapat digunakan buat seluruh modul pelajaran. Pemilihan model

pendidikan yang pas hendak mendorong siswa buat aktif dalam aktivitas pendidikan.

Pendidikan project based learning merupakan model pembelajarn yang

memakai aktivitas bagaikan inti pendidikan pesertadidik melaksanakan eksplorasi,

evaluasi, interpretasi, sintesis serta data buat menciptakan bermacam wujud hasil

belajar. Pendidikan project based learning ialah model belajar yang memakai

permasalahan bagaikan langkah dini dalam mengumpulkan serta mengintergrasikan

pengetahuan baru bersumber pada pengalamannya dalam berkegiatan secara nyata.

Pendidikan project based learning dirancang buat digunakan pada kasus komplek

yang dibutuhkan pesertadidik dalam melaksanakan investigasi serta memahaminya.

Project based learning merupkan investigasi mendalam tentang suatu topik dunia

nyata, perihal ini hendak berharga untuk kemampuan serta usaha pesertadidik.

Model pendidikan project based learning ialah salah satu model pendidikan

yang bisa direkomendasiakan buat tingkatkan keahlian proses serta hasil belajar

spesialnya pada mata pelajaran IPA. Model pendidikan project based learning ialah

model pendidikan yang mengacu pada filosofi kontruktivisme, ialah pengetahuan

merupaka hasil kontruksi kognitif lewat sesuatu kegiatan siswa yang meliputi



keahlian ataupun perilaku ilmiah siswa, sehingga siswa bisa mengkontruksi

pengetahuannya sendiri serta bermakna lewat pengalaman yang nyata. Kerja proyek

muat tugas- tugas yang lingkungan bersumber pada kepada persoalan serta kasus

yang sangat menantang serta menuntut siswa buat merancang, membongkar

permasalahan, membuat keputusan, melaksanakan aktivitas investigasi dan

membagikan peluang kepada siwa buat bekerja secara mandiri.

Model pendidikan project based learning ialah model pendidikan buat

membuat susasana kelas jadi mengasyikkan serta siswa hendak jadi lebih bergairah

dalam belajar. Bagi Sani( 2014), pembelajarn project based learning ialah aktivitas

pendidikan yang mengaitkan siswa buat mengerjakan suatu proyek yang berguna buat

menyelesaiakn permasalahn warga ataupun area. Model pendidikan project

basedlearning ialah salah satu pendidikan yang bermakna mengaitkan siswa secara

aktif, memfasilitasi keahlian berpikir kreatif, dan hendak terbentuk pendidikan yang

mengasyikkan. Lewat pembelajran project based learning siswa dilatih buat

menuntaskan permasalahan, mengambil keputusan, melaksanakan investigasi serta

membuat sesuatu karya buat menolong menanggulangi permasalahan sehingga,

dengan mempraktikkan pendidikan project based learning di kelas, uraian

pesertadidik hendak konsep serta prinsip hendak lebih mendalam.

Model pendidikan project based learning lumayan menentang serta di anggap

bagaikan sesuatu perlengkapan yang efisien sebab mereka didorong buat tidak

tergantung seluruhnya pad guru, namun di arahkan buat bisa belajar lebih mandiri.

Model pendidikan project based learning merupakan model yang menyelenggarakan

pembelajarn disekitar proyek. Proyek merupakan tugas- tugas lingkungan, berdasrakn

persoalan ataupun permasalahan yang dilibatkan siswa dalam desain, pemecahan

permasalahan, pengambilan keputusan, ataupun investigasi aktivitas.Membagikan

siswa peluang buat bekerja terstruktur, terjadwal, serta berujung pada produk yang

realistis ataupun presentasi.Project based learning bisa menolong membekali

pesertadidik buat persiapan merambah dunia kerja, sebab pesertadidik belajar bukan



cuma secara teori melainkan aplikasi lapangan. Sealin itu project based learningjuga

memfasilitasi pesertadidik buat berinvestigasi, membongkar permasalahan, bertabiat

student centered serta menciptakan produk yang nyata.

Berdasrakan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul : “

Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar

Siswa Pada Materi Fotosintesis Kelas VII MTs Negeri 2 Poso “

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model project

based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi fotosintesis kela VII MTs

Negeri 2 poso.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project based

learning terhadap hasil belajar siswa pada materi fotosintesis kelas VII MTs Negeri 2

poso.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang diharpkan dari penelitian ini

adalah :

1. Bagi siswa setelah diterapkan model pembelajaran project based learning pada

proses pembelajaran khususnya pada materi fotosintesis hasil belajar siswa dapat

meningkat.

2. bagi guru memberikan informasi bahwa ada model pembelajaran yang dapat

diterapkan dalam proses pembelajaran IPA Biologi untuk meningkatkan hasil

belajar siswa.



3. bagi peneliti menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan model

pembelajaran project based learning dalam pembelajaran IPA Biologi dan sebagai

acuan perbandingan ataupun referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian

sejenis.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perluasan masalah

maka perlu batasan penelitian yakni berkisar pada pengaruh model pembelajaran

project based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi fotosintesis kelas VII

MTs Negeri 2 poso.

F. Definisi Operasional

1. pembelajaran adalah proses untuk membantu pesertadidi agar dapat belajar dengan

baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seseorang serta dapat berlaku

diamanapun dan kapanpun.

2. pembelajaran project based learning merupakan model mengajar sistematik yang

dapat melibatkan siswa untuk belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan

melalui suatu pengembangan proses inkuiri yang distrukturisasi secara kompleks.


