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Metode PBL (Problem Based Learning) untuk materi Kerusakan
Lingkungan

Belajar IPA biasanya identik dengan kegiatan praktikum maupun percobaan, dimana permasalahan selalu
dimunculkan oleh guru, sehingga siswa kurang kreatif dan hanya mengandalkan guru. Padahal banyak sekali
permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan siswa itu sendiri dari lingkungan di sekitar mereka. Hal
inilah yang memancing penulis untuk mengatasi permasalahan ini.
Bagaimana cara mengekspolarasi kemampuan siswa dalam menemukan dan memecahkan suatu permasalahan
yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu penulis menggunakan metode PBL (Problem Based
Learning) untuk pembelajaran IPA kelas VI materi Kerusakan Lingkungan. Agar siswa lebih aktif dan kreatif
dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Metode PBL (Problem Based Learning) atau metode pembelajaran berbasis masalah adalah metode
pembelajaran yang berpusat pada. Dimana siswa menemukan sendiri masalah dari lingkungan sekitar mereka
dan menemukan sendiri penyelesaian dari masalah tersebut.
Langkah metode PBL (Problem Based Learning) untuk pembelajaran IPA kelas VI materi Kerusakan
Lingkungan, adalah sebagai berikut: (1) siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dengan
anggota yang heterogen, (2) siswa beserta kelompoknya keluar kelas mengamati keadaan lingkungan sekitar
menemukan suatu permasalahan “penumpukan sampah di tepi sungai”, (3) siswa menganalisis permasalahan
dari penumpukan sampah di tepi sungai (4) siswa mendiskusikannya dengan kelompok tentang “dampak
penumpukan sampai di tepi sungai”, (5) salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan
kelas, dan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi dari salah satu kelompok tersebut (6) setiap kelompok
menampilkan hasil diskusi mereka di kelas berupa mading.

Siswa berdiskusi dalam kelompok

Presentasi hasil diskusi

Dalam metode PBL (Problem Based Learning) dapat dilihat bahwa pembelajaran berpusat pada siswa (student
centered) ini guru hanya bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing siswa.
Penggunaan metode ini sangat berdampak besar terhadap hasil dan semangat belajar siswa dalam belajar IPA
kelas VI materi kerusakan lingkungan. Siswa ditantang untuk menemukan permasalah yang ada di lingkungan
sekitar mereka sendiri dan memecahkan masalah dari permasalahan tersebut bersama anggota kelompoknya
masing-masing. Selain untuk menggali semangat dan potensi siswa dalam memecahkan suatu permasalahan,
dengan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) ini siswa dituntut untuk lebih mencintai dan
peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Metode PBL (Problem Based Learning) ini juga dapat
menumbuhkan rasa kerja sama dan kekompakkan dengan anggota kelompoknya dalam memecahkan suatu
masalah yang dihadapi. (WAPIK-Unesa/arm).

Lokasi/alamat pelaksanaan
praktik yang baik

:

Provinsi

:

Jawa Timur

Kota/Kabupaten

:

Mojokerto

Tingkat pendidikan

:

SD/MI

Lingkup pendidikan

:

Kelas

Masalah/Latar belakang –
Mengapa praktik yang baik
ini dianggap penting? Praktik
ini dilaksanakan untuk
mengatasi masalah apa?

:

Belajar IPA biasanya identik dengan kegiatan praktikum maupun
percobaan, dimana permasalahan selalu dimunculkan oleh guru,
sehingga siswa kurang kreatif dan hanya mengandalkan guru. Padahal
banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan siswa
itu sendiri dari lingkungan di sekitar mereka.

SDI Al-Akbar Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur

:

Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kerusakan
lingkungan dengan menggunakan metode PBL (Problem Based
Learning).
Untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah
sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang
berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki
ketrampilan untuk memecahkan masalah.

:

Siswa mengamati keadaan lingkungan sekitar sekolah
â€œPenumpukan sampah di sungaiâ€•
Siswa menganalisis satu permasalahan yang ada di sekitar sekolah
Siswa mendiskusikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan
tersebut
Siswa mendiskusikan beberapa solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut
Siswa mempresentasikan hasil diskusi tersebut tersebut dalam
bentuk poster/kliping di depan kelas.

Tujuan praktik yang baik

Penjelasan: strategi,
proses/langkah
kegiatan/sumber atau materi
yang dibutuhkan

Hasil, dampak atau perubahan
dari praktik yang baik

:

Siswa dapat menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan yang
dilihatnya dari lingkungan sekitarnya.

