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I. Syrbion

Abstrak
Penelitian ini botujuan untuk menerapkan problenr based leartizg (PBL) berbasis /essoz

stla) untuk meningkatkan sikap ilmiah dan hasit belajar kognitif mairasiswa. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan ketas (PTK) berbasis /essoa sa.d1, (LS) yang terdiri atas dua

siklus. Pelaksanaan PTK-LS dilakukan secara terintegrasi dalam tiap siklus y,:rng dilakukan.
Penelitian deskiptif kualitatif ini menggunakan analisis lang bersifar induktif Peneliti
berperan sebagai dosen model dan meliba&an 5 orang mahasiswa 52 dan I oraag dosen

pengampu mata kuliah metode penelitian dalam tim PTK-LS yang berperan sebagai

observer selama proses perkuliahan. Suhjek dalam pcnclitian ini adalah mahasiswa semester

3 Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas MIPA Univcrsitas Negeri Malang yang menempuh
mata kuliah metodologi panelitian. Kctcrlaksanaan pembelajaran pada siklus I sebesar

91.04%, dengan keterlaksanaan LS sebcsar 83.30%, dan nilai sikap ilmiah scbcsar 88.54%

dengan hasil belajar kognitif mahasiswa sccara klasikal adalah E5.96%. Pada siklus 2

keterlaksanaan sintaks PBL sebesar 89.17%, keterlaksanaan LS sebesar 83.55%, nilai sikap
ilmiah 80.60%, dan hasil belajar kognitif mahasiswa secara klasikal adalah 71.18%. Hasil

tersebut menunjukkan peningkatan keterlaksanaan sintaks PBL dan LS namun,

menunjukkan porurunan nilai sikap ilmiah dan hasil belajar kognitil

Keta Kuncl: problem based leaming, lesson stutllt, sikap ilmiah dan hasil belajar kognitif

I. PENDAIIULUAN

Dalam dunia pendidikan nasional, perguruan tinggi berperan sebagai institusi tertinggi

bagi pebelajar dalam rangka menuntut ilruu. Perguruan tinggi merupakan sebuah komunitas

dengan karakteristik khas yang tidak dimiliki olch institusi pendidikan lain scperti halnya

sekolah dasar atau sekolah menengah. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat

memelihara ilmu pengetahuan dan teknologi tctapi juga tempat dimana ilmu pengetahuatl dan

teknologi tersebut dikembangkan sesuai dengan kcbutuhan masyarakat. Pemcliharaan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi tumbuh dalam budaya

akademik, mulrikultwal, mengedepankan nilai-nilai kejujuran atau kebenaran objektif dan

sikap ilmiah (Haryanto, 201l). Dengan melihat kenyataan tersebut, sikap ilmiah merupakan

kompetensi wajib yang harus dirniliki dan dikembangkan oleh mahasiswa dalam aktivitas

akademis yang dilakukan (Notohadiprawiro, 2006).

Menurut Rahayu (2008) mahasiswa adalah insan akademis, calon sarjana yang dididik

menjadi insan intelektual, sehingga pola tingkah laku kritis pada hakikatnya secara potensial

dimiliki oleh tiap{iap individu mahasiswa. Sikap ilmiah ini dapat dilihat dari beberapa

indikator seperti tingginya rasa ingin tahu (curk;us), ketelitian (thoroughness), ketekunan

Qtersistance), kejujuran (fairness), kemampuan berkomunikasi (conrmunicatiotr capabili',)
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dan tanggung jawab (responsibill1u). Indikator tersebut dapat dimunculkan dan dibudayakan
melalui kegiatan formal klasikal mulai dari diskusi kelompok, penelitian sederhana dan
presentasi hasil kerja.

Hasil observasi pada mata kuliah metodologi penelitian, ditemukan beberapa hal yang

terjadi di kelas tersebut. Pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran koopcratif,
dimana mahasiswa terbagi menjadi 12 kelompok (masing-masing beranggotakan 2 orang)
yang melalorkan diskusi tentang bagaimana menemukan dan mengembangkan ide-ide
penelitian. Pada saat pengamatan diketahui bahwa hampir semua kelompok mengalami
kesulitan dalam menemukan ide-ide penelitian, sehingga juga menemui kesulitan saat harus

mengembangkan ide. Kondisi tersebut jelas menggambarkan sikap ilmiah mahasiswa masih
perlu ditingkatkan lagi.

Permasalahan ini tentu menjadi suatu hal harus segera dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Integrasi nilai-nilai sikap ilmiah dapat dilakukan melalui penerapan model-model
pembelajaran kooperatif. Penerapan model pembelajaran kooperatif memiliki 3 tujuan
diantaranya peningkatan nilai akademik, penerimaan perbedaan individu dan pcningkatan
keterampilan sosial termasuk didalamnya keterampilan kerjasama dan sikap ilmiah (Jauhar,

2011). Hal ini senada dengan Anshori (2010) yang menyatakan bahwa pcmbelajaran
kooperatif merupakan suatu model pembclajaran dimana mahasiswa belajar dalam kelompok-
kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda dengan tujuan mengajarkan

kepada mahasiswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan adalah model

pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning (PBL). Karakteristik model
pembelajaran ini adalah memberikan keleluasaan kepada pebelajar untuk mengembangkan

seluruh kompetensi dan potensi yang dimiliki dalam dirinya secara aLtif dan kreatif (Gimin,

2011). Dalam hal ini, salah satu aspek kepribadian yang dapat diamati adalah sikap-sikap

yang menunjukkan sikap ilmiah mahasiswa sehingga dalam kegiatan ini doscn dapat

mendiagnosis kekurangan mahasiswa, mclakukan pembinaan dan sekaligus mengevaluasinya.

Kegiatan pengamatan pembelajaran di kelas dapat dioptinralkan dengan melibatkan

observer dalam lesson study. Kolaborasi yang dilakukan mcliputi 3 tahap mulai dari tahap

perencanaan (p/an), pelaksanaan (do), hingga refleksi (see). Pclaksanaan refleksi dilakukan

bersama-sama oleh kelompok guru dcngan mendiskusikan bersama kcterlaksanaan yang telah

dirancang dan dilakukan, selanjutnya dilakukan revisi dan menyusun pembelajaran beril'-utnya

berdasarkan hasil refleksi (Hanii 201 2).

II.METODE PENELITTAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) ala.u classroom actiott

research (clR) berbasis lesson sludy (LS) yang terdti atas dua siklus. Tahapan pelaksanaan

dalam masing-ma-sing siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi.

Tahapan lesson studlt (LS) yang dilakukan adalah plan, do, see. Tahapan pclaksanaan PTK

dan LS dilakukan sccara terintegrasi di dalam tiap siklus yang dilakukan. Pendekatan yang

dilalrukan ini adalah pendekatan kualitatif.
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Tabcl t. Pcrpaduan PTK-LS
Siklus I}TK Pertemurn Z,S Kegiatan

1 Perencanaan Plan Tdentifikasi masalah dan penyebabnya
Membuat renca.na pelaksanaan pokuliahan (RPP)

Membuat instrumen pcnclitian berupa lembar obscrvasi

Membuat rubrik ptxrilaian sikap ilmiah mahasiswa
Tindakan Pertemuan Do

I
Melaksanakan tindakan yrng tertuang dalam RPP
Mengarnati aktivitas mahasiswa dalam menerima tindakan
dari peneliti selama ploses pembelajaran

5'ee Menggrurakan instrumen penelitian unnrk melihat capaian
tiap tindakan

Pertemuan Plan o Lcmbar keterlaksanaan pcmbclajaran PBL
Do o Lembar keterlaksanzu (PIan, Do, See) l^es,son Stwly

o Lcmbar pengamatan sikap ilmiah mahasiswa

Pengamatan

2

Relleksi See Menganalisis hasil observasi melalui diskusi balikat dan
instrumen yang terkumpul
Memberi urnpan balik dari oDsenrer untuk perbaikan RPP
dan peningkatan siklus sclaniubrya

2 Pa'encanaan Plon Identifikasi masalah dan penyebabn )a
Monbuat rercana pelaksanaan pcrkuliahan (RPI')
Membuat instrumen penelitiar bcrupa lembar observasi

Mcrnbuat rutnik penilaian sikap ilmiah mahasiswa
Tindakan Pertemuan Do Melaksanakan tiudakan van g tertuang dalam RPP
Pengamatan l Menganrati alrtivitas rnahasiswa dalam menerima tindakan

dari peneliti selama proses pcmbelajaran
See Menggrmakan instruman panelitian unhrk melihat capaian

tiap tindakan
Pertsmuan Plan o Lernbar keterlaksanaan pembelaiaran PBL

1 Do o Lembar keterlaksanaan (Plan, Do, See) Lesson Stu(b)

Lembar penganratan sikap ilmiah mahasiswa

Rcllcksi .lee Menganalisis hasil observasi melalui diskusi balikan, dan
instrumen ),ang terkumpul
Memberi umpal balik dari ob.servel utuk perbaikan RPP
dan peningkatan siklus sclan jutnya

(diadaptasi dari l{anil (2013) dan disempumakan oleh peneliti)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa l) catatan lapangan memuat data

mengenai situasi kelas selama pelaksanaan perkuliahan yang belum terekam dalam lembar

observasi, lembar keterlaksanaan PBL, lembar keterlaksanaan LS, rubrik penilaian sikap

ilmiah, dan tes hasil belajar kognitif

Tahap penelitian meliputi

L perancanaan (plan) yaitu a) penyusunan rancangan pelaksanaan perkuliahan (RPP) siklus

I dan II, b) penyusunan soal tes kognitil rubrik penilaian sikap ilmiah, c) pcn)rusunan

lembar keterlaksanaan PBL, d) penyusunan lembar keterlaksanaan tahapan LS, e)

penyusunan format catatan lapangan, f) penyusunan media dan sumber pembelajaran

yang akan digunakan.

2. pelaksanaan dan observasi (.do), yang dilakukan sesuai tahapan yang telah ditetapkan

pada tahap perencanaan, meliputi a) tahap menggali pengetahuan awal mahasiswa, b)

tahap orientasi mahasiswa pada masalah, c) tahap pembentukan kelompok, d) tahap

pemecahan masalah melalui diskusi kelompok berpasangan dan pelaksanaan presentasi

serta diskusi kelas hingga seluruh anggota kelompok lain paham, e) tahap membimbing

mahasiswa untuk melaksanakan prcsentasi dan diskusi kelas, f) tahap menyimpulkan
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hasil diskusi kelas, g) tahap refleksi dan pemberian penghargaan terhadap kelompok
dengan nilai tertinggi, h) tahap evaluasi pelaksanaan pffkuliahan. Tahap observasi
dilakukan saat perkuliahan sedang berlangsung mcnggunakan irstrumen yang telah
disusun- Selama pclaksanaan PBL, observer melakukan pengamatan mengenai situasi
kelas selama pembelajaran menggunakan catatan lapangan, mengamati keterlaksanaan
PBL, melakukan pengamatan terhadap sikap ilmiah mahasiswa menggunakan rubrik
penilaian ilmiah. Selain itu dosen mengadakan tes tertulis untuk mengukur aspek
kognitif.

3. Refleksi (See)

Tahap ini merupakan tahap interpretasi data yang telah diperoleh selama tahap
pelaksanaan dan observasi (do). Interpretasi data dilakukan bersama-sama oleh peneliti
yang sekaligus bertindak sebagai dosen model serta observer. Data yang telah
diintcrpretasi selanjutnya dianalisis sesuai dengan pedoman pada teknik analisis clata.

Hasil analisis data digunakan untuk mengetahui apakah penelitian yang telah
dilaksanakan pada siklus I telah berhasil atau belum. Selanjutnya, dilalrukan refleksi
seoara bersama-sama antara peneliti dengan obsetyer sebagai upaya perbaikan kualitas
perkuliahan pada siklus berikutnya.

Keterlaksanaan model pembelajaran PBL diirung dengan menggunzkan persentase

kualitas pembelajaran kemudian dikonversikan ke dalam tingkat kualitas kegiatan
pembelajaran. Keterlaksanaan lesson stud1, dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui

keterlaksanaan tahap plan, do, see. Hasil analisis data kuantitatif dalarn benhrk persentase

kemudian disimpulkan berdasarkan pedoman penilaian. Data tentang sikap ilmiah mahasiswa

merupakan data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh observer

sesuai dengan rubrik penilaian yang tclah disusun. Kemudian, hasil analisis siklus I
dibandingkan dengan siklus II untuk mengetahui peningkatannya dan disimpulkan

berdasarkan tabel penilaian sikap ilmiah. Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai postes

pada tiap akhir siklus I dan siklus II.

III. HASIL DAN PEMBAIIASAN

Keterlaksanaan PBL
Hasil rata-rata yang diperoleh dari pertemuan pada siklus 1 adalah sebesar 91.04%,

sehingga dapat dikatakan kualitas pembelajaran yang dilalrukan oleh dosen model sangat

baik. Ketcrlaksanaan PBL pada siklus I cukup tinggi, namun dalam pelaksanaannya masih ada

beberapa kckurangan yang terjadi. Kekurangan yang dirnakud dirurtaranya adalah pada dosen model

kurang memberi penekanan pada poin diskusi mahasiswa, hal ini karena dosen model lebih rnemilih

untuk nrengembalikan topik diskusi pada forur agar mahasiswa lebih berani dalam mengcmukakan

pendapat di depan umum. Peneka.nan yang dilakukan oleh doscn model lebih sering dilakukan pada

sesi aktrir diskusi. Pada siklus I, waktu lebih banyak tersita pada sesi diskusi kelompok kecil. Waktu

menjarli lcbih lama ketika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas dalam durasi waku yang tclah

ditentukan, sehingga dosen model menarnbahkan lagi waktu dalam durasi tertentu yang menyebabkan

banyak wakru tersita.

Pada siklus II, kckurangan-kekurargan yang timbul pada siklus I diupayakan sedemikian rupa

untuk diminimalisir. Langkah konkrit yang dilakukan oleh dtxen model adalah mempertimbangkan

banyaknya topik diskusi yang harus mahasiswa sclesaikan dalam lonbar kerja mahasiswa (LKM) agar
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tiap kelompok mampu menyelesaikan diskusi tepat \ aknr. Keterlaksanaan pembelajaran PBL pada

siklus I dan siklus II seperti pada Gambar I berikut.
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Gambar l. (ha{ik Perbandingan Keterlaksanaan Pernbelajaran PBL pada Siklus I ke Siklus II

Keterlaksanaan LS

Hasil rata-rata keterlaksanaan LS pada pertemuan siklus I adalah sebesar 83.30%.

Perhitungan terkait data tersebut dapat dilihat pada lampiran. Dengan hal ini, maka dapat

dikatakan LS pada siklus I terlaksana. Persentase itu diperolch karena tidak semua indikator
yang ada pada lembar pengamatan LS muncul pada saat kegiatan. Salah satu indikator yang

tidak muncul adalah penyusunan rencana perkuliahan (RPP) oleh tim dan penyusunan media

pembelajaran oleh tim. Dari setiap pertemuan yang dilakukan pada siklus I, semua RPP,

media dan instrumen yang digunakan dalam pembelajaran disusun oleh dosen model bukan

secara tim. Tim LS hanya bertindak sebagai pemberi masukan berupa kritik dan saran yang

digunakan sebagai perbaikan dan penyempurnaan RPP, media dan instrumen oleh dosen

model.

Persentase keterlaksanaan LS pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 0.25%

siklus I menjadi 83.55%. Secara umum, peningkatan ini menggambarkan adanya peningkatan

kualitas atau penyempumaan pelaksanaan tahap plan, do, see yang dilakukan oleh tim.

Namun untuk penyusunan RPP dan media tetap dilakukan individu oleh dosen model. Hal ini

terjadi, karena tim memberi kebebasan kepada dosen model untuk dapat mengembangkan ide

pembelajaran ya terlcbih dahulu, sehingga dosen model diminta untuk menyelesaikan RPP,

media dan instrumen terlebih dahulu. Kekurangan yang ada pada RPP, media dan instrumen

tersebut kemudian diperbaiki bersama-sama oleh tim melalui diskusi.

Pada dasarnya penerapan LS dalarn penelitian PTK adalah sebagai wahana pembangun

profesionalitas pendidik (Paidi, 20ll). Dengan dibentuknya tim LS di dalam sebuah

pembelajaran, maka memudahkan tugas profesional pendidik. Seperti yang tampak pada

pelaksanaan penelitian ini. Kehadtan observer di dalam tim LS dirasakan sangat membantu

dalam hal I) persiapan atau perencanaan pembelajaraq 2) memudahkan pelaksanaan

pembelajaran terutama jika harus terus-menerus mengamati kegiatan yang dilakukan oleh

mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hidayati (2012), dimana penerapan kegiatan

kolaboratif LS dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya saling asah dan asuh dalam tim
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selama proses pembelajaran dari tahap awal (perencanaan) hingga tahap akhir (refleksi).
Gambar 2 berikut menggambarkan keterlaksanaan LS pada siklus I dan siklus II.
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Garnbar 2. Grafik Perbandingan Keterlakanaan LS pada Siklus I ke Siklus II

Hasil Penilaian Sikap llmiah

Perhitungan klasikal keseluruhan nilai sikap ilmiah pada siklus 1, diperoleh skor sebesar

88.54% yang berarti sangat tinggi, sedangkan pada siklus II nilai sikap ilmiah mahasiswa

sebesar 80.60% yang artinya mengalami penunman sebesar 7.9470. Penurunan nilai sikap

ilmiah yang terjadi ini menarik untuk dicermati, karena hasil ini berbeda dengan beberapa

penelitian sebelumnya. Gimin (201 l) menyatakan bahwa penerapan PBL dapat mcningkatkan

sikap ilmiah. Angkat (2012) juga menyatakan bahwa peningkatan signifikan atas sikap ilmiah

pada pembelaj:uan PBL. Ada beberapa hal yang dapat dikcmukakau atas fenomena ini.

Pertama adalah banyaknya kolom kosong yang terdapat di lcmbar penilaian sikap ilmiah. Ada

tiga kemungkinan untuk hal ini, 1) observer tidak sempat melakukan penilaian terhadap sikap

ilmiah yang dimaksud,2) selama satu siklus berjalan sikap ilmiah yang dimaksud memang

tidak muncul, dan 3) mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan sehingga pada akhimya

menyulitkan penilaian yang dilakukan oleh observer sebagai kepanjangan langan dari dosen

model. Untuk ketiga kemungkinan tersebut, semuanya memang terjadi di dalam proses

pembelajaran.
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Gambar 3. Grafik Pobandingan Keterlaksanaan LS pada Siklus I ke Siklus II

Perbandingan masing-masing sikap ilmiah yaug diukur pada siklus I dan siklus II
tampak seperti pada Gambar 3. Aspek rasa ingin tahu (curiosit.vlCr) menunjukkan adanya

peningkatan sebesar 47o dari 79% pada siklus I menjadi 83Vo pada siklus II, sedangkan aspek

ketekunan (Tk) memiliki persentase nilai yang sama sebesar 80.5%. Pada dua aspek yang

lain, yaitu pada aspek tanggung jawab (TG) dan komunikasi (Km) sama-sarna mengalami

penurunan persentase nilai. Aspek tanggung jawab (TG) turun 7% dari 86.5% pada siklus I
menjadi 79.5% pada siklus II, sedangkan aspek komunikasi (Km) turun sebesar lloz dari

siklus I 77.65% menjadi 66.5%. pada siklus II. Pada dua aspek yang lain terkait ketelitian (Tl)

dan kerjasama (Kjs) tidak diukur pada siklus Il, kzuena pada kedua aspek ini diukur untuk

menilai unjuk kerja kegiatan penelitian mandiri yang hanya ada pada siklus I.

Penurunan persentase pada aspek tanggung jawab dan komunikasi terjadi karena

beberapa hal. Pada aspek tanggung jawab, yang menjadi salah satu parameter penilaiannya

adalah ketekunan dalam mengerjakan tugas dan kemampuan dalam manajemen waktu yang

berarti ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas sangat dipertimbangkan sebagai dasar

penilaian. Pada siklus II, pengerjaan tugas dilakukan on the spot pada saat perkuliahan, tidak

seperti pada siklus I yang dilakukan di rumah atau di laboratoriurn Dengan keterbatasan

waktu yang ada, mahasiswa sering kali melewati batas waktu yang telah disepakati

sebelumnya sehingga secara keseluruhan persentase atas aspek ini menurun. Sedangkan pada

kemampuan komunikasi, disebabkan karcna tidak scmua kelorrpok dapat dinilai aktivitasnya.

Hal ini terjadi karena pada saat jalannya diskusi atau presentasi kelas, kelornpok mahasiswa

yang tidak presentasi lebih sibuk untuk menyelesaikan tugas kelompok mereka sendiri

schingga tidak dapat terlibat altif didalam disL-usi. Padahal aspek keaktifan dalam diskusi

seperti aktif rlalam tanya jawab, memberi gagasan dan menghargai orang lain menjadi

parameter dalam aspek komunikasi.

Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar kognitif diperoleh berdasarkan nilai postes yang dilalmkan pada tiap akhir

siklus. Pada postes siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa adalah 85.96. Postes I ini

terdiri atas 2 butir soal dengan masing-masing skor maksimal adalah 50. Mahasiswa diminta
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untuk menyusun tabel dari data yang ada, kemudian men)rusun grafik (grafik batang maupun
grafrk garis) sesuai dengan jenis data yang ada. Mayoritas mahasiswa dapat menyclesaikan
semua pcrtanyaan dengan baik sehingga rata-rata yang diperoleh tinggi.

Pada postes kedua yang dilakukan pada akhir siklus II, seluruh mahasiswa mengikuti
sejumlah 25 orang. Pada postes kedua ini, jumlah soal yang diberikan sama dengan siklus I
sejumlah 2 butir soal. Namun yang terasa berbeda adalah bobotnya yang sedikit lebih tinggi
karena melibatkan perhitungan statistik, selain itu penilaiannya menggunakan skor dengan
skor maksimal yang diperoleh sebesar 24. Skor ini kemudian dipersentasekan untuk kemudian
dianalisis deskriptif oleh dosen model. Nilai rata-rata yang diperoleh pada postes kedua ini
sebesar 7l . I 8. Gambar 4 berikut mengilustrasikan perbandingan sikap ilmiah mahasiswa dan
hasil belajar kognitifpada siklus I dan siklus II.
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Gambar 4. Grafik Perbandingan Sikap Ilmiab Mahasiswa dan Hasil Belajar Kognitif padaSiklus I ke Siklus II

Penilaian hasil belajar kognitif pada dasarnya menrpakan salah satu cala untuk

mengukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil

apabila salah satu indikator yang digunakan menunjukkan adanya peningkatan dari siklus satu

ke siklus lainnya dalam sebuah penelitian. Hasil bclajar ini menggambarkan seberapa jauh

daya serap mahasiswa terhadap materi yang diberikan selama pembelajaran. Hal ini sejalan

dengan penelitian Hasanah (2012) '4ang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan

kemampuan aktual yang dapat diukur dan berwujud pada penguasaan ilmu pengetahuan,

sikap keteranpilan, dan nilai-nilai yang dicapai oleh mahasiswa sebagai hasi dari proses

belajar.

Melihat kenyataan yang terjadi, menurunnya hasil belajar kognitif (dari siklus I ke

siklus II) menunjukkan bahwa hal ini memang berkebalikan dengan penelitian sebelumnya.

Salah satu parameter yang harus dipertimbangkan adalah bobot dan keseimbangan soal postes

siklus I dan siklus II. Hal ini berhrjuan agar hasil yang diperoleh merupakan hasil yang

berdasarkan atas parameter yang sama sehingga layak untuk dibandingkan. Pada

kenyataannya, bobot dan kcseimbangan soal postes I dan postes II pada penelitian ini
memiliki bobot dan keseimbangan yang berbeda. Pada postes I tidak ada soal yang

mengharuskan mahasiswa untuk lnelakukan perhitungan statistik, berbeda dengan postes II.

Hal ini berdampak pada penunrnan skor atau nilai postes, namun tidak menurunkan dalam hal

kualitas karena masii dalam kategori yang sama.
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rV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilalarkan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.
1. Sikap ilmiah mahasiswa mengalami penurunan dari siklus I ke siklus II dalam penerapan

pembelajaran PBL berbasis LS dari 88.54 yang masuk kategori sangat tinggi menjadi
80.60 yang masuk kategori tinggi.

2. Ha"sil belajar kognitif mahasiswa dalam pembelaj:ran PBL berbasis LS juga mengalami
penurunan dari siklus I ke siklus II, dari 85.96 menjadi 71.18 namun keduanya masih

dalam kategori baik .
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