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ABSTRAK 

 

Suharso. 2017. Penerapan Metode Pembelajaran Project Based Learning berbantuan alat 

peraga kunduksi kalor untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep dan 

berpikir anaitis Siswa pada topik kalor SMK kelas XI. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. 

Suharto Linuwih, M.Si dan Drs.Sukiswo Supeni Edie, M.Si 

Kata Kunci : Project Based Learning, kemampuan pemahaman konsep, kemampuan 

berpikir analitis. 

Suharso. 2017. Penerapan Metode Pembelajaran Project Based Learning berbantuan alat 

peraga kunduksi kalor untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep dan 

berpikir anaitis Siswa pada topik kalor SMK kelas XI. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. 

Suharto Linuwih, M.Si dan Drs.Sukiswo Supeni Edie, M.Si 

Pembelajaran modern menekankan kepada siswa untuk memiliki kecakapan berpikir dan 

belajar Kecakapan yang dikembangkan diantaranya adalah kecakapan memecahkan 

masalah, kolaborasi, dan kecakapan menganalisis. Pendidikan modern yang lebih bersifat 

student-centered dan constructive learning sebaiknya segera dilakukan mulai saat ini. 

Pembelajaran Project Based Learning membiasakan siswa untuk mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya melalui praktikum dari fenomena yang didapat pada kehidupan sehari 

hari, sehingga siswa lebih memahami konsep serta mampu menganalisis tentang 

fenomena yang di dapat dalam kehidupan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan berpikir Analitis siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas XI SMK Negeri Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

menggunakan teknik simple random sampling yaitu kelas XI TKR sebagai kelas 

eksperimen. Desain penelitian memakai Pre-test dan Post-test Group. Uji peningkatan 

rata-rata pemahaman konsep menunjukan bahwa nilai <g> kelompok eksperimen sebesar 

0,62 dan nilai <g> kelompok kontrol yaitu 0,54, analisis ini menunjukan peningkatan 

rata-rata kemampuan pemahaman konsep yang lebih baik pada kelas eksperimen 

dibandingkan kelas kontrol. Hasil analisis kemampuan berpikir analitis menunjukan 

kemampuan berpikir analitis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Rata-

rata kemampuan berpikir analitis siswa kelas eksperimen 80,6% dan 72,5% untuk kelas 

kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Project Based Learning 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan berpikir analitis siswa pada 

pokok bahasan konduksi kalor. 
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ABSTRACT 

Suharso. 2017. The Implementation of Project Based Learning  Method assisted by heat 

conduction visual aid to improve the students ability of Understanding Concept and 

analytical thinking on the heat topic of XI grade of Vocational High School. Final 

Project, Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Semarang 

State University. Advisors: Dr. Suharto Linuwih, M.Si and Drs.Sukiswo Supeni Edie, 

M.Si. 

Keywords: Project Based Learning, conceptual understanding ability, analytical thinking 

ability 

 

Modern learning emphasizes students to have the thinking and learning skills Skills 

developed include problem-solving skills, collaboration, and analytical skills. Modern 

education that is more student-centered and constructive learning should be done from 

now on. Project Based Learning Learning familiarizes students to construct their own 

knowledge through practicum of the phenomena gained in daily life, so that students 

better understand the concept and able to analyze about the phenomena that can be in life. 

This study aims to determine whether the application of the model of Project Based 
Learning can improve students' understanding and concept of Analytical thinking. The 

population in this study are all students of class XI SMK Negeri Jawa Tengah. Sampling 

was done randomly using simple random sampling technique that was class XI TKR as 

experiment class. The study design used Pre-test and Post-Test Group. The mean 

improvement test of concept comprehension showed that the experimental group value of 

0.62 and the <g> control group value was 0.54, this analysis showed an improved average 

of better concept comprehension ability in the experimental class than the control class . 

The result of analytic thinking ability analysis showed students' analytical thinking ability 

higher than control class. The average of students 'analytical thinking ability is 80,6% and 

72,5% for control class, it can be concluded that Project Based Learning method can 

improve the students' concept comprehension and analytical thinking on the subject of 

heat conduction. 

 

Keywords: Project Based Learning, conceptual understanding ability, analytical thinking 

ability 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru dalam pembelajaran sains di sekolah, dituntut harus lebih 

inovatif. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dalam Standar Proses dicantumkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

Sains atau ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan istilah yang 

merujuk pada ilmu, objeknya adalah benda – benda alam dengan hukum - 

hukum pasti dan umum, berlaku dimanapun dan kapanpun (Wikipedia). 

Tujuan pendidikan sains yaitu mengembangkan anak secara utuh baik 

pikiran, hati maupun jasmani, mengembangkan intelektual, aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor anak (Abruscato, 1982). Sains adalah sarana yang 

tepat untuk menumbuhkan kemampuan berfikir untuk memecahkan masalah 

dan kreativitas sejak usia dini. Berdasakan data, pembelajaran sains 

diperlukan di sekolah. Hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui UU 

sisdiknas tahun 2003 pasal 37 yang berbunyi  “Kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah wajib memuat ilmu pengetahuan alam (sains)”. 
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Salah satu cabang ilmu sains yang  dipelajari di SMK adalah fisika. 

Melalui pelajaran fisika diharapkan para siswa memperoleh pengalaman 

dalam membentuk kemampuan untuk bernalar deduktif kuantitatif 

matematis berdasar pada analisis kualitatif dengan menggunakan berbagai 

konsep dan prinsip fisika (Depdiknas, 2002a: 6). Pembelajaran fisika di 

sekolah mayoritas masih didominasi oleh guru sebagai pemberi informasi 

atau teacher center. Dalam konteks ini siswa hanya mendengarkan dan 

sesekali membaca. Model pembelajaran seperti ini cenderung kurang 

fleksibel, dikarenakan peserta didik tidak diberi kesempatan lebih untuk 

memilih gaya belajarnya sendiri. Sesuai dengan uraian di atas, pembelajaran 

fisika lebih mengutamakan proses penemuan pengetahuan. Metode 

pembelajaran konvensional tidak dapat mencapai tujuan tersebut karena 

siswa hanya sebagai objek. 

Cara meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar, selaku seorang 

pendidik hendaknya mencari dan menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat. Metode pembelajaran yang efektif, siswa harus terlibat dan berperan 

aktif dalam pembelajaran khususnya di kelas. Selain itu, pembelajaran yang 

dilakukan terdapat keterkaitan dengan dunia nyata ( real life ). Oleh karena 

itu diperlukan pendekatan contextual teaching and learning (CTL). 

Pendekatan ini beranggapan bahwa setiap belajar perlu dibangkitkan guru 

dengan cara menghadirkan suasana dunia nyata kedalam kelas, 

menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran dan memberikan dorongan 

kepada siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 
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dimiliknya dengan konteks kehidupan sehari hari siswa (Nurhadi 

dkk,2004,4). 

Banyak model pembelajaran yang berpendekatan CTL, salah satunya 

yaitu pembelajaran berbasis proyek (project base learning). Pembelajaran 

berbasis proyek yang dimaksud adalah model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di 

kelas dengan melibatkan kerja proyek. Proyek tersebut mempresentasikan 

konsep pembelajaran dalam ruang lingkup yang sederhana. Permasalahan 

yang terkait dipecahkan dengan pembuatan proyek. Penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek ini, siswa lebih mengetahui konsep konsep, 

meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta 

dapat meningkatkan kreativitas (Stevani: 2006, 1).  

Pembelajaran menggunakan metode berbasis proyek bisa 

diaplikasikan untuk pembelajaran materi yang dianggap sulit selain 

mekanika (Hestenes, 2007). Pembelajaran menggunakan proyek bisa 

diterapkan pada materi kalor. Hal ini dikarenakan materi kalor dianggap 

sulit oleh siswa  sehingga minat belajar dan tingkat pemahaman siswa SMK 

rendah. Penerapan metode proyek pada materi kalor diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan  pemahaman siswa.  

Submateri kalor yang akan dijadikan penelitian adalah perambatan 

kalor secara konduksi. Proyek yang dimaksud adalah siswa mencoba 

merancang praktikum perambatan kalor secara konduksi dengan 

menggunakan alat yang sudah disediakan. Alat yang yang dibuat dirancang 
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untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap cepat rambat 

kalor secara konduksi. Harapannya permasalahan yang terkait dengan 

rambatan kalor secara konduksi mampu dipecahkan dengan proyek 

konduksi kalor yang dikerjakan. 

Melihat dari permasalahan dan gambaran yang telah dipaparkan, maka 

peneliti tertarik untuk mengembangkan masalah tersebut dan mengadakan 

penelitian dengan judul skripsi “PENERAPAN METODE PROJECT 

BASED LEARNING BERBANTUAN ALAT PERAGA KONDUKSI 

KALOR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN 

BEPIKIR ANALITIS SISWA PADA TOPIK KALOR KELAS XI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa dengan 

menggunakan penerapan metode pembelajaran  Project Based Learning 

berbantuan alat peraga konduksi kalor? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir analitis siswa dengan 

menggunakan penerapan metode pembelajaran  Project Based Learning 

berbantuan alat peraga konduksi kalor? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa dengan 

menggunakan penerapan metode pembelajaran  Project Based Learning 

berbantuan alat peraga konduksi kalor. 

2. Mengetahui peningkatan kemampuan berpikir analitis siswa dengan 

menggunakan penerapan metode pembelajaran  Project Based Learning 

berbantuan alat peraga konduksi kalor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Sekolah 

Sebagai informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam proses pembelajaran dan meningkatkan mutu/kualitas 

pembelajaran mata pelajaran fisika. 

1.4.2 Bagi Guru 

Sebagai referensi guru mengenai model pembelajaran yang lebih 

bervariasi yang diharapkan dapat memperbaiki sistem pembelajaran di 

kelas. 

1.4.3 Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam 

belajar fisika dengan model pembelajaran Project Based Learning, sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep, dan berpikir analitis. 
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1.4.4 Bagi Peneliti 

Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dalam membekali diri 

sebagai calon guru dan sebagai pengetahuan model pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan berpikir analitis. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Project Based Learning 

Menurut Thomas seperti dikutip oleh Ngalimun (2012), Project Based 

Learning (PjBL) adalah metode pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada pendidik untuk melakukan pembelajaran    di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek . Kerja proyek memuat tugas-tugas yang 

kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan (problem) yang 

sangat menantang, dan menuntut peserta didik untuk merancang, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, 

serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri. 

Tujuannya adalah agar peserta didik mempunyai kemandirian dalam 

menyelesaikan tugas yang dihadapinya. 

1.5.2 Pemahaman Konsep 

 Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang 

diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat, sedangkan 

konsep berarti suatu rancangan. Sedangkan menurut Sudjana yang dimaksud 

dengan pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa 



7 
 

 
 

mampu memahami arti dari konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. 

Dalam hal ini, siswa tidak hanya menghafal secara verbalitas, tetapi 

memahami konsep dari konsep atau masalah (Amalia, 2008).  

 Pemahaman konsep diartikan sebagai kemampuan memahami  

makna suatu konsep yang dipelajari. Dalam pemahaman konsep, siswa 

mampu untuk menguasai konsep, operasi, dan relasi matematis. 

1.5.3 Kemampuan Berpikir Analitis 

Ronni Sofrani, Joy Kartika dan Asrini Suhita dalam bukunya 

(2009:20) mengungkapkan pola pikir merupakan sesuatu  yang bisa di 

bentuk sesuai dengan tujuan  yang  diinginkan.  analitis  adalah  dasar  dari  

sebuah  pemikiran  urut  dan sistematis..Berpikir analitis adalah kemampuan 

diri untuk memisahkan suatu hal kedalam bagian-bagian dan dapat menari 

keterkaitan antar bagian-bagian tersebut. Beberapa  ciri-ciri   analitis  adalah  

(1) Dapat memberi asalan megapa bisa terjadi, (2) Dapat membuat dan 

mengevaluasi (3) Dapat meramalkanakan akibat yang akan ditimbulkan dari 

sebuah tindakan (4) Dapat mempertimbangankan  (5) Menggunakan 

argument yang kuat dalam berpendapat (6) Menggunakan data dalam 

menyimpulkan sesuatu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi dan bagian akhir skripsi. 
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1. Bagian Pendahuluan 

 Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, abstract, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bagian bab 1 ini berisi tentang latar belakang, masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan skripsi.  

 Bab 2  : Tinjauan Pustaka  

Bagian bab 2 ini berisi tentang teori-teori dan konsep yang 

mendasari penelitian. 

 Bab 3  : Metode Penelitian 

Bagian bab 3 ini berisi metode yang digunakan untuk 

analisis data yang meliputi: metode penentuan obyek 

penelitian, metode pengumpulan data, penyusunan 

instrumen, prosedur penelitian dan metode analisis data. 

 Bab 4             : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian bab 4 ini berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh  

yang disertai dengan analisis data serta pembahasannya. 
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 Bab 5  : Penutup 

Bagian bab 5 ini berisi simpulan dari penelitian dan saran-

saran. 

3.    Bagian Akhir Skripsi 

Bagian bab akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Pembelajaran Project Based Learning 

Menurut Thomas seperti dikutip oleh Ngalimun (2012:190), 

Project Based Learning merupakan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek memuat tugas-tugas yang 

kompleks berdasarkan pertanyaan dan permasalahan (problem) yang 

sangat menantang, dan menuntut peserta didik untuk merancang, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan 

investigasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja 

secara mandiri. Tujuannya adalah agar peserta didik mempunyai 

kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang dihadapinya. 

Project Based Learning, pembelajaran menitik beratkan pada kegiatan 

desain, merumuskan job, merancang (designing), melaksanakan pekerjaan, 

dan mengevaluasi hasil. Menurut Buck Institute for Education seperti 

dikutip oleh Ngalimun (2012: 189), bahwa pembelajaran berbasis proyek 

memiliki karakteristik: (1) belajar membuat keputusan dan membuat 

kerangka kerja; (2) terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan 

sebelumnya; (3) belajar merancang proses untuk mencapai hasil; (4) belajar 

bertanggungjawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang 

dikumpulkan; (5) melakukan evaluasi secara kontinue; (6) belajar secara 
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teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan; dan (7) hasil akhir 

berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. 

Menurut Thomas seperti dikutip oleh Ngalimun (2012: 193), 

pembelajaran berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip sentralistis (centrality) 

Kerja proyek bukan merupakan praktek tambahan dan aplikasi praktis 

dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral kegiatan 

pembelajaran dikelas. 

2. Prinsip pernyataan pendorong/penuntun (driving question) 

Kerja proyek berfokus pada pertanyaan dan permasalahan yang dapat 

mendorong peserta didik untuk memperoleh konsep. Kerja proyek sebagai 

external motivation yang mampu menggugah peserta didik dan internal 

motivation untuk menumbuhkan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-

tugas pembelajaran. 

3. Prinsip investigasi konstruktif (constructive investigation) 

Penentuan jenis proyek haruslah dapat mendorong peserta didik untuk 

mengonstruksi pengetahuan sendiri untuk memecahkan persoalan yang 

dihadapinya. Pendidik merancang suatu kerja proyek yang mampu 

menumbuhkan rasa untuk berusaha memecahkan masalah dan rasa ingin 

tahu yang tinggi. 
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4. Prinsip otonomi (autonomy) 

Project Based Learning sebagai kemandirian peserta didik dalam 

melaksankan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya 

sendiri dan bertanggung jawab. 

5. Prinsip realistis (realisme) 

Pendidik harus merancang proses pembelajaran yang nyata yaitu 

dengan mengajak peserta didik belajar pada dunia kerja yang sesungguhnya. 

Pendidik harus mampu menggunakan dunia nyata sebagai sumber belajar 

bagi siswa. Kegiatan pembuatan proyek dapat meningkatkan motivasi, 

kreativitas, sekaligus kemandirian peserta didik dalam pembelajaran.  

Langkah-langkah pembelajaran dalam Project Based Learning 

menururt The George Lucas Educational Foundation (2005) yaitu: 

1. Start With the Essential Question 

Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai 

dengan sebuah investigasi mendalam. Pendidik berusaha agar topik yang 

diangkat relevan untuk para peserta didik. 

2. Design a Plan for the Project 

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktifitas yang dapat 

mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara 

mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan 

bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 
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3. Create a Schedule 

Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal 

aktivitas dalam menyelesaikan proyek. 

4. Monitor the Students and the Progress of the Project 

Pendidik bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap 

aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan 

dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. 

5. Assess the Outcome 

Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur 

ketercapaian standar, Berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-

masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman 

yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun 

strategi pembelajaran berikutnya. 

6. Evaluate the Experience 

Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik 

melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah 

dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun 

kelompok. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan 

perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. 

Hasil penelitian Aiedah dan Audrey (2012) menyimpulkan bahwa 

Project Based Learning merupakan pendekatan komprehensif yang dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa terutama dalam empat aspek yaitu belajar 

bertanggung jawab, belajar strategis, pembelajaran kolaboratif dan aktif 
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dalam pembelajaran.  Pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa aktif 

untuk mengakses informasi  sehingga pemahaman terhadap materi 

pembelajaran akan lebih baik (Erdem, 2012). Project Based Learning 

bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, 

meningkatankan motivasi dan meningkatkan minat belajar (Turgut, 2008). 

 Menurut Moursound seperti dikutip oleh Ngalimun (2012: 197) 

beberapa keuntungan dalam Project Based Learning antara lain sebagai 

berikut:                                                                                                                                           

(1) meningkatkan motivasi (increased motivation); (2) meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah (increased problem-solving ability); (3) 

keterampilan peserta didik untuk mencari dan mendapatkan informasi akan 

meningkat (increased library research skills); (4) keterampilan bekerja 

dalam sebuah kelompok akan meningkat (increased collaboration) dan (5) 

keterampilan untuk mengorganisasikan proyek (increased resource-

management skills). 

 

2.2 Pemahaman Konsep 

Unno et.al., (2012 : 61), mengartikan pemahaman sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan 

atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang 

pernah diterimanya. Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai 

kemampuan memperoleh makna dari suatu konsep yang dipelajari. Dalam 

pemahaman konsep, siswa mampu untuk menguasai konsep, operasi, dan 
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relasi matematis. Menurut Rohmi (2012) Pemahaman konsep merupakan 

kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam 

melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. 

Uno et.al., (2012 : 216), memaparkan indikator yang menunjukkan 

pemahaman konsep sebagai berikut: (1) Menyatakan ulang konsep yang 

dipelajari; (2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya); (3) Mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah; (4) Memberi contoh dan kontra contoh dari konsep 

yang dipelajari; (5) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi fisika; (6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 

atau operasi tertentu; (7) Mengembangkan syarat perlu dan atau cukup suatu 

konsep. 

Pemahaman konsep adalah apa yang siswa ketahui dan pahami 

tentang suatu konsep, umumnya siswa dapat mengembangkan sifat dari 

sebuah konsep. Setiap kekosongan dari pemahaman konsep dapat 

dihubungkan dengan konsep yang lain. Dengan pemahaman siswa dapat 

lebih mengerti tentang konsep materi pelajaran itu sendiri. Untuk 

mengembangkan pemahaman konsep yang baru, siswa harus membangun 

hubungan konsep dengan apa yang telah mereka ketahui. Ministry of 

Education, 2009,  sebagaimana dikutip oleh Rohmi (2012). 

Pengertian masalah yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa masalah adalah suatu tugas bagi seseorang untuk memikirkan 

sederetan kegiatan untuk mencapai beberapa tujuan khusus. Soal-soal 
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penerapan konsep memerlukan sederetan kegiatan berpikir dan bekerja, 

karena itu soal-soal tersebut merupakan masalah bagi yang diberi tugas 

untuk menyelesaikannya. Pemahaman merupakan suatu fase dalam kegiatan 

belajar, seperti yang dinyatakan susanto (2011). James Hiebert (2007) 

menyatakan bahwa pemahaman konsep adalah pengaitan antara informasi 

yang terkandung pada konsep yang dipahami dengan skemata yang telah 

dimiliki sebelumnya, pemahaman sangat penting untuk menjamin pebelajar 

dapat memecahkan masalah secara sempurna. Efforts to solve problem must 

be preceded by efforts to understand it (Simon, 1996 : 94) sebagaimana 

yang dikutip oleh Susanto (2011). Upaya menyelesaikan masalah harus 

diawali dengan memahami masalah, yang merupakan landasan keterampilan 

pemecahan masalah, karena keterampilan pemecahan masalah tidak lepas 

dari tindakan yang didasari oleh berpikir secara mendalam. Pemahaman 

dalam pemecahan masalah merupakan pengaitan antara skemata yang telah 

dimiliki oleh seseorang dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

Langkah-langkah Polya dalam pemecahan masalah meliput: (1) memahami 

masalah; (2) membuat rencana; (3) melaksanakn rencana; (4) melihat 

kembali. Jadi dengan menerapkan langkah-langkah Polya untuk pemecahan 

masalah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2.3 Kemampuan Berpikir Analitis 

Kemamapuan  berpikir  analitis  adalah  kemampuan  berpikir  siswa  

untuk menguraikan,  memperinci,  dan  menganalisis  informasi-informasi  

yang  digunakan untuk  memahami  suatu pengetahuan  dengan  
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menggunakan  akal  dan  pikiran  yang logis,  bukan  berdasar  perasaan  

atau  tebakan untuk dapat berpikir analitis diperlukan kemampuan berpikir 

logis dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu situasi. 

Menurut Sudjono (2010) Analisis adalah kemampuan seseorang unuk 

merinci atau menguraikan suatu baha atau keadaan menurut bagian bagian 

yanglebih kecil dan mampunmemahami hubungan diantara bagian-bagian 

atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain. 

Ronni Sofrani, Joy Kartika dan Asrini Suhita dalam bukunya 

(2009:20) mengungkapkan pola pikir merupakan sesuatu yang bisa di 

bentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berpikir analitis adalah  dasar  

dari  sebuah  pemikiran  urut  dan sistematis.  Lewat  berpikir  analitis  kita  

dapat  menguraikan  masalah  ibarat menguraikan  benang  kusut.  

 Beberapa ciri-ciri  analitis adalah (1) Dapat memberi asalan megapa 

bisa terjadi, (2) Dapat membuat dan mengevaluasi (3) Dapat 

meramalkanakan akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah tindakan (4) 

Dapat mempertimbangankan  (5) Menggunakan argument yang kuat dalam 

berpendapat (6) Menggunakan data dalam menyimpulkan sesuatu.  

Menurut hardy (2007), berpikir analitis adalah kemampuan berpikir 

siswa untuk menguraikan, memperinci, dan menganalisis informasi-

informasi yang digunakan untuk memahami suatu pengetahuan dengan 

menggunakan akal dan pikiran yang logis, bukan berdasar perasaan atau 

tebakan, untuk  dapat  berpikir  analitis  diperlukan  kemampuan  berpikir  

logis dalam mengambil  kesimpulan  terhadap  suatu  situasi.  Berpikir  logis  
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dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir siswa untuk menarik  

kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan  bahwa  

kesimpulan itu benar (valid) sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya yang sudah diketahui. 

Menurut Colin Rose Malcom J. Nicholl (2002:254) kemampuan 

berpikir analitis dapat ditinjau dari  berpikir  analitis   dalam  pemecahan  

masalah  yaitu, mendefinisikan secara pasti  apa  masalah  yang  sebenarnya,  

memiliki  banyak gagasan,  menyingkirkan  alternatif  yang  paling  kurang  

efisien  dan  membuang pilihan-pilihan  yang  tidak  memenuhi  kriteria  

yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, menentukan  pilihan  (opsi)  ideal  

dengan  melihat  solusi  terbaik  yang  memenuhi kriteria  yang  ditetapkan,  

mengetahui  akibat  dan  dampak  dalam  menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan pendapat diatas,  yang  dimaksud  kemampuan  berpikir 

analitis dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir analitis dimulai 

dengan: 

a. Mendefinisikan secara pasti apa masalah yang sebenarnya. Ini 

termasuk dalam definisi masalah dengan jelas. 

b. Memiliki banyak gagasan. Ini termasuk dalam membuat beberapa 

pikiran alternatif.  

c. Menyingkirkan alternatif yang paling kurang efisien dan 

membuang pilihan-pilihan yang tidak memenuhi kriteria yang telah  

ditetapkan  sebelumnya. Ini termasuk dalam mempersemit masalah. 
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d. Menentukan pilihan (opsi) ideal dengan melihat solusi terbaik yang 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini termasuk memilih dan 

memeriksa kosequensi atau akibatnya. 

e. Mengetahui akibat dan dampak dalam menyelesaikan masalah.  Ini 

termasuk dalam akibat dan dampak tindakan yang dilakukan. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

        Seiring dengan kemajuan zaman kualitas pendidikan harus 

meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah 

melalui pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang 

digunakan harus disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi pelajaran 

yang diajarkan. Fisika adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk melatih 

nalar dan pola pikir peserta didik, jadi bukan semata-mata kemampuan 

menghafal rumus dan menyelesaikan soal-soal yang menjadi fokus dari 

pembelajaran fisika. Kenyataan di lapangan pembelajaran fisika masih 

menerapkan pembelajaran ceramah dimana guru sebagai pusat 

pembelajaran. Aktivitas peserta didik hanya duduk menyimak informasi 

guru, mencatat, dan mengerjakan soal sesuai contoh soal yang guru berikan.  

        Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan 

pembelajaran inovatif dan komunikatif yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran (student centered) serta sesuai dengan tujuan pembelajaran 

fisika yaitu mampu menggunakan metode ilmiah yang dilandasi sikap 

ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, 
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diperlukan penerapan model pembelajaran yang lebih inovatif dan 

komunikatif yang tentunya dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

berpikir analitis siswa. Model pembelajaran yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based 

Learning merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada pendidik untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan melibatkan 

kerja proyek . Kerja proyek memuat tugas-tugas yang kompleks 

berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan (problem) yang sangat 

menantang, dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri. 

Sehingga pada akhirnya melalui penerapan model Project Based Learning  

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan berpikir analitis 

siswa. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

      

 

 

 

Fakta 

Pembelajaran Fisika berpusat 
pada guru, siswa hanya duduk, 
hanya menyimak informasi 
guru, mencatat dan 
mengerjakan soal sesuai contoh 
soal yang guru berikan 

Paradigma pembelajaran modern 
menekankan pada siswa untuk 

memiliki kecakapan berpikir analitis, 
diantaranya yaitu: sistematis, disiplin 
tinggi, logis, berpikir terorganisir dan 

Teliti 

a. Kurangnya pemahaman konsep, 
(memahami materi,mengaitkan 
hubungan antar konsep) 

b. Minimnya komunikasi dari guru ke 
siswa dan sebaliknya dari siswa ke 
guru maupun siswa ke siswa. 

Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam pembelajaran fisika 

Bekerjasama dalam suatu 
kelompok untuk 
mengembangkan 
keterampilan pemecahan 
masalah

menggunakan metode 
ilmiah yang dilandasi sikap 
ilmiah untuk memecahkan 
masalah-masalah yang 
dihadapi

mampu menjelaskan kembali isi 
materi, dan dapat memprediksi 
kemungkinan pengembangan 
materi yang dipelajari  

Pemahaman konsep siswa 
dalam pembelajaran fisika 
meningkat 

Kemampuan berpikir analitis siswa 
dalam pembelajaran fisika 
meningkat 
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2.5 Hipotesis 

Dari teori dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning  dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir 

analitis siswa. 

H0 :Penerapan Project Based Learning tidak dapat meningkatkan  

kemampuan pemahaman konsep dan berpikir analitis siswa. 

Ha :Penerapan Project Based Learning dapat meningkatkan  

kemampuan pemahaman konsep dan berpikir analitis siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran Project Based Learning. Peningkatan ini ditunjukkan 

dengan lebih tingginya nilai siswa kelas eksperimen jika dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Rata-rata nilai kelas eksperimen 81,36 dan rata-rata 

nilai kelas kontrol 74,58. Besarnya peningkatan pemahaman juga dapat 

dilihat dari besar harga gain ternormalisasi, untuk kelas kontrol sebesar 

0,53 sedangkan untuk kelas eksperimen 0,62, sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata yang signifikan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain dengan uji gain 

peningkatan pemahaman konsep juga dapat dilihat dengan uji t-test 

perbedaan dua rata-rata. Nilai dari thitung = 5,17 sedangkan ttabel = 1,99, 

yang menunjukkan nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi dari 

pada kelompok kontrol. Selain itu dengan uji t pihak kanan, hasil thitung 

lebih besar dari ttabel  ini menunjukkan posisi ttabel berada pada daerah 

penolakan Ho, sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis nol (Ho) yang 
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menyatakan bahwa rata-rata pemahaman konsep siswa selama 

pembelajaran kelas eksperimen lebih rendah atau sama dengan rata-rata 

kemampuan pemhaman konsep siswa selama pembelajaran kelas control 

dinyatakan ditolak. Dengan demikan dapat disimpulkan jika metode 

pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Selain meningkatkan pemahaman konsep model 

pembelajaran Project Based Learning juga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir analisis siswa. Peningkatan ini dapat dilihat pada 

hasil analisis kemampuan berpikir analisis siswa tiap aspek penilaian, 

didapatkan rata-rata kemampuan berpikir analisis siswa pada kelas 

eksperimen adalah 80,6 dan 72,5 untuk kelas kontrol, sehingga 

kesimpulan yang didapat adalah kemampuan berpikir analisis siswa kelas 

eksperimen lebih bagus dari pada kemampuan berpikir analisis siswa 

kelas kontrol. 

 

5.2 Saran 

        Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Perlunya dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model Project 

Based Learning dalam pembelajaran fisika karena siswa diharapkan 

mampu mencari pemecahan masalah yang ada disekitarnya dengan 

teman sejawat. 
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2. Kemampuan berpikir analisis siswa SMK perlu dikembangkan 

dengan pembelajaran aktif yang mencakup aspek produk, proses, 

dan sikap ilmiah. Selain itu, siswa juga perlu dibiasakan 

menyelesaikan soal berbentuk uraian. 

3. Mempelajari dan memahami karakter siswa terlebih dahulu sebelum 

melakukan penelitian, agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan harapan peneliti. 
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