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ABSTRAK

PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP 
KEMANDIRIAN BELAJAR FISIKA PESERTA DIDIK KELAS X SMKN 7 

BANDAR LAMPUNG

Oleh

RENI DWI PUSPITASARI

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah mengetahui pengaruh pembelajaran  
berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisika,.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitia ini adalah Quasi
Eksperimen , Desain penelitian yang digunakan adalah Intact-Group-Coportion
menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh peserta didik kelas X, Sampel yang di ambil  dengan teknik Simple 
Random Sampling , peserta didik kelas X Tkj1 sebagai kelas kontrol dan kelas X Tkj2

sebagai kelas eksperimen teknik pengambilan sampel menggunakan dengan
instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa tes, angket, observasi dan 
dokumentasi 

Hasil penelitian ini adanya pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap 
kemandirian peserta didik, Berdasarkan analisis data berdasarkan nilai angket
kemandirian pada kelas eksperimen dengan jumlah total rata-rata 76% dan pada kelas 
kontrol jumlah total rata-rata 60% termasuk kategori sedang. Hipotesis penelitian ini 
Thitung 3,437 dan Ttabel 1,697 berarti H0 di tolak dan H1 diterimaDapat disimpulkan 
bahwa kemandirian belajar peserta didik yang memperoleh pembelajaran berbasis 
proyek lebih mandiri dari peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 
metode ceramah dan diskusi. Setelah adanya pembelajaran berbasis proyek 
diharapkan peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dan dapat 
menciptakan lapangan usaha baru..

Kata kunci: Kemandirian Belajar, Berbasis Proyek
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MOTTO

5)﴿  �َعلََّم الِۡانَۡساَن َما َلمۡ َیعَۡلمۡ ﴾4﴿  الَِّذىۡ َعلََّم ِبالَۡقَلِمۙ

Artinya “ Yang mengajar (manusia)  dengan perantara kalam. Dan mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”.         (QS. Al- ALaq : 4-5 )1

                                                          
1 AT-THAYYIB,  Al-Quran Transliterasi per kata dan terjemahan per kata, Tanggerang : Cipta 
Bagus Segera, 2011, h 597
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

         Tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin meningkat 

seiring dengan kemajuan jaman. Tuntutan tersebut terarah kepada hasil dunia 

pendidikan yaitu menghadapi era globalisasi yang semakin membutuhkan 

sumber daya manusia berkualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai 

pembaharuan terhadap sistem pendidikan misalnya dari segi kurikulum, media 

pendidikan maupun proses belajar mengajar.1 Peran pendidikan dalam 

membangun manusia Indonesia yang berkualitas telah diatur dalam undang-

undang No. 20  tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional. Melalui 

undang-undang ini telah diamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang berdemokratis 

                                                          
1 Mukh. Farid, J.A Pramukantoro, Pengaruh Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Standar Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar Dasar-Dasar 
Teknik Digital SMKN 2 Surabaya, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Volume 02 Nomor 02 , Surabaya,
2013, h, 738
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dan bertanggung jawab.2 Teori-teori pendidikan beserta praktiknya yang yang 

dilakukan di Indonesia sampai saat ini sebagian besar berupa teori-teori yang 

diimpor dari luar negeri, dimana para pendidik belajar sangat penting bagi 

peserta didik, dengan adanya pendidikan peserta didik mampu mengembangkan 

disitulah mereka menerima teori-teori pendidikan.3

                 Peran pendidikan potensi diri, memiliki pengetahuan yang luas,

berakreativitas, sesuai kemampuan yang mereka miliki sehingga berguna bagi 

kehidupan dimana yang akan datang. Islam mendidik umatnya untuk selalu 

berfikir positif dan berbuat kebaikan  untuk mendapatkan rido Allah. Sesuai 

dengan firman Allah dalam Qs. Sad ayat 29 yaitu:

                            }29{ُلوا ْاَألْلَباِب ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك لَِّیدَّبَُّروا َءاَیاِتِھ َوِلَیَتَذكََّر ُأْو

Artinya :”yang kami turunkan kepada mu penuh berkah agar mereka 

menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat 

pelajaran 4

                Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah 

yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik 

                                                          
2 I M. Widya Astawa. dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Sikap 

Ilmiah dan Konsep Diri Siswa SMP, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Ganesha Program Studi Pendidikan IPA (Volume 5), Singaraja, 2015, h.2  

  3  Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia, 
Ed.2, cet. 2, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, h 46

4  AT-THAYYIB,  Al-Quran Transliterasi per kata dan terjemahan per kata, Tanggerang : 
Cipta Bagus Segera, 2011, h. 455
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sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru 

sebagai upaya peningkatan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.5

Ilmu tanah air dewasa ini masih dalam proses perkembangan yang belum 

lengkap dan bulat. Kalaupun ada konsep pendidikan yang dibuat oleh 

Dewantara, namun konsep itu tidak mendapat pengembangan dalam arti 

penelaahan empiris, sehingga belum dapat dikatakan ilmu. Kurang 

berkembangnya Ilmu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh:

1. Kesulitan penelitian empiris dibidang ilmu pendidikan sehingga penelitian 

penelitian bidang ini jumlahnya belum banyak.

2. Kesulitan mengoprasionalkan filsafat Pancasila kedalam pendidikan6

         Teknologi tidak merupakan kunci kearah sukses yang pasti kedalam 

pendidikan. Akan tetapi teknologi pendidikan menunjukan suatu prosedur atau  

metodelogi yang dapat diterapkan dalam pendidikan.7

                Walaupun fasilitas pembelajaran dan potensi akademik siswa cukup 

memadai tetapi potensi dasar fisika dalam aspek kognitif, psikomotorik dan 

afektif yang dicapai siswa relative masih rendah, seperti ditunjukan berdasarkan 

kenyataan di lapangan rata-rata kemandirian belajar untuk mata pelajaran ipa 

belum optimal. Hal ini, ditunjukan dengan masih banyaknya siswa yang 

bertanggung jawab bahwa mata pelajaran ini dalam pembelajaran yang sangat 
                                                          

5 Imam Mashuri, Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dan Inkuiri Ditinjau dari 
Kemandirian Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri Kabupaten Blora, JMEE Volume II Nomor 1, Blora, 
2012, h. 20

6 Made Pirdata, Op.Cit, h. 25 
7 Nasution, Teknologi Pendidikan, Cet ke 7, Jakarta : Bumi Askara, 2012, h. 12 
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sulit dan tidak disenangi oleh siswa, karena (1) Kurang menariknya keemasan 

pembelajaran sains di kelas, (2) rendahnya pengalaman belajar sains yang 

diperoleh siswa lewat eksperimen di laboratorium disebabkan keterbatasan 

sarana dan prasarana laboratorium, (3) minimnya sumber-sumber belajarsains 

yang mengglobal, sehingga dijadikan pembenaran bagi guru untuk 

pembelajaran sains scara konvensional melalui metode ceramah, (4) kurangnya 

komunitas dan lingkungan belajar yang dapat mendukung konsep dan proses 

sains scara optimal dan bermakna bagi diri sendiri.8

       Mengingat begitu pentingnya menumbuhkan kemandirian belajar siswa, 

perlu diupayakan suatu pembelajaran yang inivatif. Dari begitu banyak model 

pembelajaran inovatif, salah satu yang tepat untuk meningkatkan kemandirian 

belajar siswa adalah pembelajaran berbasis proyek. Thomas menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek merupakan sebuah pembelajara inovatif yang 

lebih menekan pada kegiatan kontekstual melalui kegiatan yang kompleks, 

melibatkan peserta didik dalam melakukan investigasi scara mandiri serta 

menghasilkan produk nyata.9

                                                          
8 Erwan Susanto dan Mukhidin, Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Interaktif Pengukuran untuk Meningkatkan Hasil dan Kemandirian Belajar Siswa SMP di Kota 
BANDUNG, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Volume 21, No 3, Bandung, 2013, h. 204 

9 Harry Dwi Putra, Pengaruh Project Based Learning Terhadap Kemandirian Belajar 
Mahasiswa, Prosiding Seminar Pendidikan Nusantara, Bandung, 2016, h. 107 
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                 Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menumbuhkan kemandirian yaitu10 pembelajaran berbasis proyek yang

dijadikan sebagai pusat salah satu proses pembelajaran yang dapat dilakukan 

adalah dengan pembelajaran berbasis proyek yang dapat menghasilkan karya.

Melalui proyek ini peserta didik akan mengalami belajar dalam 

mengaplikasikan konsep menjadi sebuah karya. Pembelajaran berbasis proyek 

memfokuskan pada pertanyaan atau  masalah yang mendorong menjalani 

konsep dan prinsip sampai ada hasil yang dapat digunakan.11

                   Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang 

melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Proyek yang dikerjakan 

oleh siswa dapat berupa proyek perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan 

dalam jangka waktu tertentumsecara kolaboratif, menghasilkan sebuah produk, 

yang hasilnya kemudian akan ditampilkan dan dipresentasikan. Pelaksanaan 

proyek dilakukan secara kolaboratif dan inovatif, unik, yang berfokus pada

pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran 

berbasis proyek merupakan bagian dari metoda instruksional yang berpusat 

pada pebelajar.12         

                                                          
10 Ni Nyoman Lisna Handayani, dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Mandiri Terhadap 

Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMP N 3 SINGARAJA, e-Journal 
Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Dasar, Vol 3, Singaraja, 
2013, h. 3 

11 Mukh. Farid, J.A Pramukantoro, Op.Cit, h.739
12 I Made Wirasana Jagantara. dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project 

Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa SMA, e-
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      Hasil jawaban angket guru yang menyatakan bahwa belum pernah 

digunaka metode pembelajaran berbasis proyek sebelumya  dan kemandirian 

belaar pada peserta didk cukup rendah dan didalam proses pembelajaran hanya 

menggunakan metode cermaha dan diskusi kelas dengan sumber buku saja. 

Maka diperlukan metode pembelajaran yang inovatif agar peserta didik lebih 

mandiri dalam belajar fisika kususnya pada materi kalor. Keterbatasan alat dan 

prasarana disekolah yang membuat peserta didik tidak melakukan praktikum. 

Pada masing-masing kelas terdapat 10 peserta didik yang memiliki kemandirian 

belajar rendah, sehingga peneliti tertarik untuk menggunaka pembelajaran 

berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisik. Karena dengan adanya 

pembelajaran berbasis proyek maka peserta didik mencari sumber-sumber atau 

cara pembuatan proyek yang akan dibuat yang dapat menghasilkan sebuah 

karya yang bisa bermanfaat dan dapat memahami konsep materi, sehingga 

metode pembelajaran ini dapat digunakan pada poko bahasan lain.

                 Materi kalor dipilih sebagai wadah penelitian karena konsep materi kalor

pada mata pelajaran fisika di SMKN 7 Bandar Lampung kelas X merupakan 

materi yang cukup rumit karena pada materi ini diajarkan tidak cukup dengan 

hanya menggunakan media buku.13 Maka dibutuhkan pembelajaran khusus 

                                                                                                                                                                     
Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA, 
Volume 4, Singaraja, 2014, h.3

13 Fitria Yunita, Angket Guru Terhadap Pembelajaran Fisika di Sekolah SMKN 7 Bandar 
Lampung, Bandar Lampung,, 16 Maret 2017,  pukul 08:00-10:00 WIB
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untuk seperti pembuatan proyek untuk membuat peserta didik lebih memahami 

konsep dan mengahsilkan sebuah produk.

                  Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik  melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS 

PROYEK  TERHADAP    KEMANDIRIAN BELAJAR  FISIKA PESERTA 

DIDIK KELAS X DI SMKN 7 BANDAR LAMPUNG”. 

B. Identifikasi Masalah

         Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian 

menidentifikasikan beberapa masalah yang dapat diungkap dalam penelitian ini 

sebagai berikut :

1. Mata pelajaran fisika dianggap cukup sulit khususnya pada materi kalor

2. Masih rendahnya pengalaman belajar fisika yang diperoleh melalui 

praktikum.

3. Diperlukan pembelajaran secara kusus terhadap kemandirian belajar 

peserta didik

C. Batasan Masalah

                Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraiakan di atas, agar tidak 

menyimpang dari permasalah serta mengingat keterbatasan peneliti, maka dalam 

melakukan penelitian ini dibatasi pada:
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1. Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

berbasis proyek 

2. Materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah pokok bahasan kalor pada 

kelas X

3. Penelitian ini memfokuskan pada kemandirian belajar fisika peserta didik 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian  

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap 

kemandirian belajar fisika kelas X?

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pembelajaran  berbasis proyek terhadap 

kemandirian belajar fisika.

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran berbasis proyek 

terhadap kemandirian belajar  fisika.
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F.  Manfaat  Penelitian

1. Manfaat teoritas

a) Pembelajaran dengan menggunakan pengaruh pembelajaran berbasis 

proyek menjadikan peserta didik lebih mandiri dalam belajar

b) Untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya 

fisika tentang pengaruh  pembelajaran berbasis proyek terhadap 

kemandirian belajar peserta didik.

2. Manfaat Praktis

Bagi peserta didik

a) Sebagai bahan untuk memotivasi agar peserta didik lebih mandiri 

dalam belajar fisika.

b) Sebagai alat bantu peserta didik  terhadap kemandirian belajar fisika 

menggunakan pembelajaran berbasis proyek
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Pembelajaran Berbasis Proyek

a. Pengertian  pembelajaran berbasis proyek  

Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu  pendekatan pendidikan 

yang efektif, yang berfokus pada kreatifitas berfikir, pemecahan masalah, 

interaksi antara siswa dengan kawan sebaya untuk menciptakan dan 

menggunakan pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis proyek dapat 

dipandang sebagai suatu metode, model, atau  pendekatan yang berfokus pada 

konsep atau prinsip inti sebuah disiplin, memecahkan masalah dunia nyata, 

tugas-tugas bermakna lainya, menghasilkan suatu produk nyata dengan tujuan 

meningkatkan motivasi, kemampuan berfikir scara mandiri, memahami materi 

scara menyeluruh dan meningkatkan proses siswa.1

      Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. Siswa mengembangkan sebuah pertanyaan dan dipandu 

melalui penelitian di bawah pengawasan guru (Bell). Pembelajaran berbasis 

proyek memungkinkan adanya investigasi topik yang perlu dipelajari lebih 

                                                          
1 I Made Wirasana Jagantara, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project 

Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa SMA, e-
Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA, 
Volume 4, Singaraja, 2014, h 3
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banyak (Korkmaz berdasarkan pertanyaan yang menantang dan membuat siswa 

memiliki peran sentral dalam perancangan, pemecahan masalah, keputusan

membuat proses sehingga memberi siswa kesempatan untuk bekerja relatif 

mandiri. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa merencanakan, 

menerapkan, dan mengevaluasi proyek yang memiliki aplikasi dunia nyata di 

luar kelas (Kosong). Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan 

komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas yang dirancang

untuk melibatkan siswa dalam menyelidiki masalah kompleks dan otentik serta 

produk dan tugas yang dirancang dengan hati-hati(Blumenfeld et al).

Penggunaan pembelajaran berbasis proyek di kelas dimungkinkan setelah 

memberikan informasinya yang dibutuhkan untuk proyek. Kegiatan kelas harus 

berpusat pada siswa, kooperatif, dan interaktif (Moursund).2

Pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian dari metode instuksiol 

yang berpusat pada pembelajaran. Pembelajaran kontekstual berbasis proyek 

cukup berpotensi meningkatkan ketrampilan proses sainspeserta didik, yaitu 

peserta didik akan terbiasa menumbuhkan kinerja ilmiah dan ketrampilan 

memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis proyek sebagai intruksional yang 

menantang siswa untuk belajar ”bagaimana cara belajar”  bekerja scara 

                                                          
2  Gokhan Bas, Investigating the Effects Of Project-Based-Learning on Students’ Academic 

Achievement and Attitudes Towards English Lesson, The Online Journal Of New Horizon In 
Education, Vol 1, Issue 4, Turkey, 2011, h. 2 
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kooperatif dalam mencari solusi permasalah di kehidupan nyata.3 Ada banyak 

penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek 

adalah efisien strategi pengajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa

dan membantu siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar4

                Munculnya metode pembelajaran berbasis proyek dari pandangan  yang 

mengacu pada pembelajaran kontekstual. Dengan demikian pembelajaran 

pembelajaran inkuiri berbasis proyek merupakan metode yang menggunakan 

belajar kontekstual, dimana para siswa berperan aktif untuk memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, meneliti mempresentasikan dan membuat 

dokumen. Pembelajaran berbasis dirancang untuk digunakan pada masalah 

kompleks yang diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan 

memahaminya.5 Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang  

pembelajaran, sebagaimana dijelaskan pada Surat An-Nahl ayat 125 :

 َاْعَلُم ُھَو َربََّك َانَّ َاْحَسُن ِھَي ِبالَِّتى َوَجاِدْلُھْم اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة ِبْلِحْكَمْھ َربَِّك َسِبْیِل ِاَلى ْدُعا
»١٢۵ : النحل« ِبْلُمھَتِدْیَن َوُھَوَاْعَلُم َسِبْیِلِھ َعْن َضلَّ ِبَمْن

            
Artinya :” (Wahai Nabi Muhmmad SAW) Serulah (semua manusia) kepada 

jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan kata-

kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran yang baik 

                                                          
3 Muriani Nur Hayati, dkk,  Pengembangan Pembelajaran IPA SMK dengan Model 

Kontekstual Berbasis Proyek, Inovation Journal of Curriculum and Educational Technology 2(I), 
Semarang, 2013, h. 178

4 C.L Chiang and H.Lee, The Effect of Project Based Learning on Learning Motivation and 
Problem-Solving Ability of Vocational High Scool Students, International Journal Of Information and 
Education Technology, vol 6. No 9, Inggris, 2016, h. 709

5 I Made Wirasana Jagantara, Op.Cit, h. 3
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dan bantalah mereka dengan (cara) yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan 

pemelihara kamu, Dialah yang lebih mengetahui (tentang siapa yang tersesat 

dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk)6

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek

        Sebelum melakukan pembelajaran berbasis proyek di tentukan langkah-langkah 

pembelajaran, terdapat 6 langkah sebagai berikut:  

Gambar 2.1  Diagram langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek

Penjelasan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai 

berikut:

1. Penentuan pertanyaan mendasar

                                                          
6 AT-THAYYIB, Op.Cit, h. 281 

2.,Menyususun 
Perencanaan 
Proyek

3., Menyusun 
Jadwal

1., Penentuan 
Pelayanan 
mendasar

4. Monitoring5.Menguju Hasil6. Evaluasi 
Pengalaman
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Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaiti pertanyaan   

yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan 

aktifitas.

2. Mendesain perencanaan

Perencanaan dilakukan scara kolaburatif antara pengajar dan peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan merasa memiliki 

atas proyek tersebut.

3. Menyusun Jadwal

Pengajar dan peserta didik scara kolaburatif menyususn jadwal 

aktivitas dalam penyelesaian proyek.

4. Memonitor

Belajar bertanggung jawabuntuk melakukan monitor terhadap aktifitas 

siswa selama menyelesaiakan proyek.

5. Menguji Hasil

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur 

ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masinh-

masing peserta didik, memberikan umpan baik tentang tingkat 

pemahaman yang sudah dicapai.

6. Mengevaluasi pengalaman
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Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan siswa melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.7

c. Kelebihan dan kekurangan 

Tabel 2.2  kelebihan dan kekurangan metode  pembelajaran berbasis proyek 

No Kelebihan Kekurangan

1 a.Peserta didik dapat belajar,menerapkan dan 

mengingat riset peserta didik scara scara 

mandiri.

a) Memberikan alokasi 

waktu yang lebih panjang 

dibandingkan dengan 

model yang lain.

b).Siswa yang malas dan 

kurang memperhatiakan 

maka akan tertinggal 

materi dengan siswa yang 

lebih aktif.

3) Perlu ditunjang oleh 

buku yang dapat 

dijadikan pemahaman 

dalam kegiatan belajar 

terutama membuat butir 

soal. 

2 b.Peserta didik diperlukan sebagai pribadi yang 

dewasa. Prilaku ini memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki 

untuk memecahkan masalah.

                                                          
7 Andi Fadllan, Model Pembelajaran Fisika di Madrasah Berbasis Riset (Kasus di Madrasah 

Aliyah Negeri2 Kudus), Laporan, Semarang, 2014, h. 38   
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2. Kemandirian Belajar Fisika Peserta Didik

a. Kemandirian Belajar Fisika

          Kemandirian belajar merupakan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh 

keinginan untuk menguasai kompetensi guna mengatasi masalah (Mudjiman). 

Kemandirian belajar memungkinkan peserta didik belajar scara mandiri dari 

bahan cetak, siaran, ataupun, bahan rekaman yang terlebih dahulu telah 

dipersiapkan. Istilah mandiri menegaskan bahwa kendali belajar, keluwesan 

waktu, maupun tempat belajar terletak pada peserta didik yang belajar.8

Kemandiriana belajar yang mempunyai  kemampuan dasar manusia terganggu 

oleh penyelenggaraan sistem pendidikan yang bersifat “teacher center”. Proses 

pembelajaran dirancang melalui kurikulum yang instruktif, dan guru bertugas 

sebagai pelaksananya. Akibatnya, kemandirian belajar sebagai kemampuan 

alamiah manusia berkurang. Kemampuan ini menjadi kemampuan potensial 

yang harus digali kembali oleh system pendidikan formal.9

Ciri-ciri peserta didik yang memiliki kemandirian belajar (Sardiman), yaitu:

a. Adanya kecenderungan untuk berpendapat, berperilaku dan bertindak atas   
            kehendaknya sendiri.

b. Memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan.
c. Membuat perencanaan dan berusaha dengan ulet dan tekun untuk  

mewujudkan harapan.
d. Mampu untuk berfikir dan bertindak secara kreatif, penuh inisiatif dan 

tidak sekedar meniru.

                                                          
8 Harry Dwi Putra, Pengaruh Project Based Learning Terhadap Kemandirian Belajar 

Mahasiswa, Prosiding Seminar Pendidikan Nusantara, Bandung, 2016, h. 108
9 Y.D. Febriastuti, dkk, Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa SMP Negeri 2 Geyer 

melalui Pembelajaran Inkuiri Berbasis Proyek, UPEJ 2(I), Semarang,2013, h. 28. 
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e. Memiliki kecenderungan untuk mencapai kemajuan, yaitu untuk   
meningkatkan prestasi belajar.

f. Mampu menemukan sendiri tentang sesuatu yang harus dilakukan tanpa 
mengharapkan bimbingan dan tanpa pengarahan orang lain.

Terdapat tiga karakteristik kemandirian belajar (Sumarmo), yaitu bahwa 

individu:

1) merancang belajar sendiri sesuai dengan tujuannya.
2) memilih strategi kemudian melaksanakan rancangan belajarnya 

   3) memantau kemajuan belajarnya, mengevaluasi hasilnya dan dibandingkan 
dengan standar tertentu.10

Adapun ayat yang membahas tentang kemandirian belajar adalah:

)139(ال عمران: ُمْؤِمِنیَنُكْنُتْمِإْناْلَأْعَلْوَنَوَأْنُتُمَتْحَزُنواَوَلاَتِھُنواَلاَو

Artinya"Janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula merasa sedih, kamu 

adalah orang-orang yang paling baik apabila kamu beriman". (Ali-

Imran:139).11

a) Aspek-aspek kemandirian belajar

         Guru berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan peserta didik dapat 

secara mandiri, mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan 

belajarnya sendiri, mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber belajarnya 

sendiri, menentukan dan melaksanakan strategi belajarnya. Kemandirian

belajar dapat dilihat dari aspek (Mudjiman), sebagai berikut:

                                                          
10 Ibid, h. 109
11 AT-THAYYIB, Op.Cit,  h. 67 
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              1. Sumber belajar, menggunakan berbagai sumber dan media belajar berupa 

teknologi informasi seperti internet.

2. Tempat belajar, dilakukan di mana saja, seperti sekolah, rumah, 

perpustakaan, dsb.

3.   Waktu belajar, dapat dilakukan setiap waktu yang dikehendaki.

4.  Tempat dan irama belajar, ditentukan sendiri oleh peserta didik sesuai       

kemampuan,kebutuhan, dan kesempatan yang mereka miliki.

5. Cara belajar, ditentukan dengan kesesuaian tipe belajar peserta didik dan     

kemampuan belajarnya12

B. Penelitian yang Relevan

        Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi yang pernah di lakukan oleh:

1) Harry Dwi Putra, Hasil penelitianya adalah rata-rata kemandirian belajar  

dengan rata-rata pandanagn Mahasiswa terhadap Project Based Learning 

sebesar 2,78 besar dari 2,50. sebesar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

masing-masing sebesar 2,87 dan 2,70. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran dengan Project Based 

Learning lebih baik dari pada yang memperoleh pembelajaran dengan metode 

ekspositori13

                                                          
12 Harry Dwi Putra, Op.Cit, h. 108 
13 Harry Dwi Putra, Pengaruh Project Based Learning Terhadap Kemandirian Belajar 

Mahasiswa, Prosiding Seminar Pendidikan Nusantara 2016, h. 1
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2) Mukh. Farid, J.A Pramukantoro, Hasil penelitia adalah hasi belajar antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menggunaka pembelajaran berbasis 

proyek dan konvensional berbeda, Berdasarkan analisis uji-t Independen

denga harga t0,975 dengan dk=34 diperoleh thitung sebesar 19,3, sedangkan ttabel

sebesar 2,04 karena thitung > ttabel maka terdapat perbedaan.14

3) Gokhan Bas , The results of the research showed a significant difference 

between the attitude scores of the experiment group and the control group. On 

the other hand, it was also found out that project-based learning was more 

effective in the positive development of the students‘ academic achievement 

levels. At the end of the research, it was revealed that the students who were

educated by project-based learning was more successful and had higher 

attitude levels towards the lesson than the students who were educated by the 

instruction based on student textbooks15

4) C.L Chiang and H.Lee, The research results showed project-based learning not 

only could enhance vocational school students’ learning motivation, but 

facilitate their problem-solving ability. The contribution of the research is to 

the vocational education, especially to give the teachers a real16

                                                          
14 Mukh. Farid, J.A Pramukantoro, “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar Teknik Digital Di 
SMKN 2 SURABAYA”. Pembelajaran Berbasis Proyek, h.1

15  Gokhan Bas, Investigating The Effects Of Project-Based-Learning On Students’ Academic 
Achievement And Attitudes Towards English Lesson, The Online Journal Of New Horizon In 
Education-October 2011, h. 2

16  C.L Chiang and H.Lee, The effect of project based learning on learning motivation and 
problem-solving ability of vocational high scool students, International Journal Of Information and 
education technology, vol 6. No 9 September 2016, h. 706 
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5) I Made Wirasana Jagantara, DKK. Hasilnya adalah: Dalam model 

pembelajaran berbasis proyek, siswa aktif dalam kegiatan memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, meneliti, mempresentasikan, dan membuat 

dokumen17

C. Materi Fisika

                Fisika merupakan ilmu yang membutuhkan penalaran logis untuk 

memahami konsepnya sehingga pemahaman konsep terhadap materi fisika 

dapat lebih mendalam karena pemahaman konsep merupakan salah satu ukuran 

keberhasilan yang cukup penting yang harus dicapai. Pencapaian hasil belajar 

fisika tidak akan maksimal jika pembelajaran dikelas hanya monoton terhadap 

guru. Peserta didik perlu turut serta aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, 

salah satunya dengan bereksperimen yangakan mengasah kemampuan peserta 

didik didalam memahami konsep dan prinsip-prinsip pada materi fisika.18

Ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam yang berhubungan dengan 

fisika telah di jelaskan (QS.Al-An’am:125)

                                                          
17 I Made Wirasana Jagantara, DKK. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Sma, e-
Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA (Volume 4 Tahun 
2014) 

18 Nurfatima, dkk, Pengaruh Metode Pembelajaran Berbasis Riset pada Materi Fluida Statis 
terhadap Hasil Belajar Fisika Kelas XI Madrasah Aliyah Madani Alauddin, Proseding Pertemuan 
Ilmiah XXIX HFI  & diy, Yogyakarta ,2015, h. 96
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Artinya” Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. 

Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah 

menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. 

Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman19.

Makna yang lebih lembut lagi yang dpat dipahami dari ayat diatas adalah:kini 

telah terbukti bahwa udara yang biasa terjangkau oleh kita dimuka bumi 

memiliki kadar oksigen yang tinggi sehingga kita dapat bernafas dengan lega. 

namun semakin kita tinggi kita naik semaki  sedikit pula kadar okigen yang 

dapat kita hirup.

                Pembelajaran fisika adalah realisasi penanaman fisika kepada peserta 

didikdi sekolah. Pembelajaran fisika yang baik dan benar adalah pembelajaran 

yang mengikuti langkah-langkah ilmiah seperti para fisikawan dalam 

menemukan pengetahuan  dalam fisika (Indarwati), adapun produk fisika yang 

dimaksud adalah   pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, 

prosedur, teori dan hukum. Melalui pembelajaran fisika yang baik dan benar,

                                                          
19 AT-THAYYIB, Op.Cit, h.556
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diharapkan tidak hanya paham mengenai produk fisika saja namun peserta 

didik juga paham mengenai proses untuk mendapatkan produk tersebut seperti 

yang dilakukan oleh para fisikawan.20 Pada penelitian ini peneliti akan 

dilakukan pada materi fisika, yaitu kalor.

a. Kalor

                 Sendok yang digunakan untuk menyeduh kopi panas, akan terasa panas. 

Apa sebenarnya yang terjadi dari kopi panas ke sendok? Sesuatu yang 

berpindah tersebut merupakan energi/kalor. Pada dasarnya kalor adalah 

perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang 

bersuhu lebih rendah. Pada waktu zat mengalami pemanasan, partikel-partikel 

benda akan bergetar dan menumbuk partkel tetangga yang bersuhu rendah. Hal 

ini berlangsung terus menerus membentuk energi kinetik rata-rata sama antara 

benda panas dengan benda yang bermula dingin.21

Adapaun ayat yang berhubungan dengan energi dijelakan pada QS  An-Nahl 13

وَن ذَّكَُّر ٍم َی ْو َق ًة ِل آَی َك َل ِل ٰ ي َذ نَّ ِف ُھ ۗ ِإ ُن ا َو ْل ا َأ ًف ِل َت ْخ ْرضِ ُم َأ ي اْل ْم ِف ُك َأ َل َر ا َذ َم َو

Artinya” dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di 

bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian 

                                                          
20 Mahmudah Rizqi Amalia, dkk, Model Gi-Gi (Group Investigation-Guided Inquiry) dalam 

Pembelajaran Gerak Lurus di SMA Negeri Rambipuji(Study Pada Aktifitas BelajarSiswa,Efektivitas 
Pembelajaran, dan Hasil Belajar Siswa), Journal Pembelajaran Fisika, vol 6 N0.3,Jember, 2017, 
h.215

21 Setya Nurachmandani, Fisika 1 Untuk SMA/MA Kelas X, Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009, h. 157 
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itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil 

pelajaran.

Scara harfiah memang kita melihat dan merasakan banya jenis dan wujud benda 

yang diciptakan Allah SWT, dibalik itu banyak juga yang tidak tampak dan 

berupa potensial antara lain energi yang dirasakan oleh manusia.

1. Hubungan Kalor dengan Suhu Benda

        Nasi yang didingin dapat dihangatkan dengan penghangat nasi. Nasi butuh 

kalor untuk menaikan suhunya. Berapa banyak kalor yang diperlukan air dan 

nasi untuk menaikan suhunya hingga mencapai suhu yang diinginkan, makin 

besar pula kalor yang diserapnya. Selain itu, kalor yang diserap benda juga 

tergantung massa benda dan bahan penyususn benda. Secara matematis dapat 

ditulis sebagai berikut:

Q = m . c . T

Keterangan:

Q  : Kalor yang diserap/dilepas benda (J)

m  : Massa benda (kg)

c   : Kalor jenis benda (J/kg◦C )

T: Perubahan suhu (◦C)22

                                                          
22 Ibid, h.157
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2. Kapasitas Kalor

                Air satu panci ketika dimasak hingga mendidih memerlukan kalor tertentu. 

Kalor yang dibutuhkan 1 panci air agar suhunya naik 1�C disebut kapasitas 

kalor. Pada S1, satunya kapasitas kalor adalah JK-1. Karena di Indonesia suhu 

biasa dinyatakan dlam skala Celcius , maka satuan kapasitas kalor yang dipakai 

dalam buku ini adalah  J/�C. Kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut.

  Q = C . T

Keterangan:

Q  : Kalor yang diserap/ dilepas (J)

C  : Kapasitas kalor benda (J/�C)

T: Perubahan suhu benda (�C)

Jika persamaan kapasitas kalor dibandingkan dengan persamaan kalor jenis, 

maka persamaanya adalah:

C = m.c

Keterangan:

Q  : Kalor yang diserap/ dilepas (J)

m : massa benda (kg)

c   : Kalor jenis benda (J/�C)23

                                                          
23 Ibid, h. 159
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b. Pengaruh Kalor Terhadap Zat

1. Perubahan Wujud Zat

          Perubahan wujud benda terjadi dengan melibatkan peran kalor. Selain 

menaikan suhu benda, kalor juga dapat mengubah wujud benda. Besar kalor 

yang diperlukan untuk mengubah wujud benda sebanding dengan massa benda 

dan nilai karakteristik benda itu diwakili suatu besaran yang disebut kalor laten.

Kalor laten suatu zat didefinisikan sebagai :

Besar kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat tersebut untuk berubah wujud

Kalor laten scara umum  dilambangkan dengan L, sedangkan massa benda 

dilambangkan dengan m sehingga kalor (Q) yang diperlukan untuk mengubah 

wujud benda dapat dirumuskan:

Q = mL24

       S1 satuan kalor laten adalah J/kg. Ada dua macam kalor laten sehubungan 

dengan perubahan wujud zat, yaitu kalor laten lebur (Lb) dan kalor laten uap 

(Lu).

                                                          
24  Sutejo, Fisika SMK Kelas X, Cet. 1, Yudhistira, 2014, h. 91
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a. Kalor Lebur (Lb)

       Kalor lebur suatu zat didefinisikan sebagai:

Besar kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat tersebut untuk berubah wujud 

padat ke cair.

Gambar 2.3 Pencairan benda padat ke cair

        Jika suatu zat padat diberi kalor secara terus menerus, maka suhu zat 

padat itu akan terus naik. Pada suhu tertentu yang disebut  titk lebur atau titik 

leleh zat , pemeberian kalor tidak lahi menaikan suhunya, melainkan wujud zat 

padat itu menjadi wujud zat cair. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 

sejumlah tertentu massa zat padat ke cair pada titik leburnya disebut kalor 

peleburan yang dirumuskan dengan:

Q = mLb

Keterangan:

Q : besar kalor untuk mengubah wujud zat padat ke cair (J)

m : massa zat yang diubah wujudnya (kg)

Lb : Kalor lebur zat tersebut (J/kg).25

                                                          
25 Ibid, h. 92
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a. Kalor Uap

       Kalor uap suatu zat didefinisikan :

Besar kalor yang diperlukan oleh  1 kg zat tersebut untuk berubah dari 

wujud cair ke uap. 

Gambar 2.4 Perubahan wujud zat cair ke uap

       Jika suatu zat cair diberi kalor secara terus menerus, maka suhu zat cair  itu 

akan terus naik. Pada suhu tertentu yang disebut titik uap dan titik didih zat itu, 

pemberian kalor tidak lagi menaikan suhunya, melainkan mengubah wujud uap 

pada titik uapnya dirumuskan dengan:

Q = mLu

Keterangan:

Q : besar kalor untuk mengubah wujud zat cair ke uap (J)

m : massa zat yang diubah wujudnya (kg)

Lb : Kalor uap zat tersebut (J/kg).26

                                                          
26 Ibid, h. 92
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b. Perpindahan Kalor

        Kalor merupakan energy yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu 

tinggi kebenda yang bersuhu rendah. Pada waktu menyetrika, kalor berpindah 

dari setrika ke pakaian. Demikian pula pada waktu berjemur, badan akan terasa 

hangat karena kalor berpindah dari matahari ke badan. Ada tiga cara kalor 

berpindah dari suatu benda ke benda yang lain, yaitu konduksi, konveksi, dan 

radiasi.27

Gambar 2.5 Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-har

1.Perpindahan kalor scara konduksi

         Kalor dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti anda memasak 

air dalam panci maka air tersebut akan mendidih karena adanya kalor konduksi. 

Seperti hal nya apabila sepotong besi di bakar dan anda memegang besi 

tersebut maka lama kelamaan akan terasa panas, peristiwa perpindahan kalor 

melalui zat tanpa disertai dengan partikel-partikelnya disebut dengan konduksi.

                                                          
27 Setya Nurachmadani, Op.Cit, h. 165
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      Gambar 2.6 Perpindahan kalor secara konduksi

       Perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-

partikel penyusun ujung zat yang bersntuhan dengan sumber kalor bergetar. 

Makin besar getaranya, maka energy kinetiknya juga semakin besar.28 Dalam 

kehidupan sehari-hari  kalor banyak digunakan seperti pembuatan briket yang 

dapat digunakan sebahgai pengganti kayu bakar karena dapat menyimpan panas 

lebih lama. Briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai 

energi alternatife. Briket dapat diri beberapa macam bahan baku  seperti ampas 

tebu, sekam padi, serbuk gergaji, dll. Bahan utama yang harus terdapat didalam 

baku adalah selulosa.  Semakin tinggi kandungan selulosa semakin baik 

kualitas briket , briket yang mengandung zat terbang terlalu tinggi cenderung 

mengeluarkan asap dan bau yang tidak sedap.29 Pembuatan briket dari bahan 

biomassa diharapkan diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan 

                                                          
28 Ibid, h. 165
29  A.Rasyidi Fachry, dkk, Teknik Pembuatan Briket Campuran Eceng Gondok dan Batu Bara 

Sebagai Bahan Alternatif bagi Masyarakat Pedesaan, Prosiding Seminar Nasional Perkembangan 
Riset Dan Teknologi di Bidang Industri Ke 16, Palembang, h. 53 
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juga menjadi solusi dari kelangkaan bahan bakar karena proses produksi briket 

yang tergolong mudah dan tidak memerlukan ketrampilan khusus.30 Salah satu 

gambar briket seperti dibawah ini:

Gambar 2.7 Briket 

Adapun alat dan langkah-langkah pembuatan briket sebagai berikut:

1. Alat dan Bahan

a. Alat

1) Tempat pembakaran / tungku pirolisis

2) Kayu pengaduk

3) Alat penumpuk (lumping dan alu)

4) Panci

5) Kayu

6) Ayakan

                                                          
30 Djeni Hendra, PEMANFAATAN ECENG GONDOK UNTUK BAHAN BAKU BRIKET 

SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF, Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 29 No. 2, Bogor, 2011, 
h.190
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7) Ember

8) Cetakan dari paralon

b. Bahan

1) Serbuk eceng gondok

2) Tenpung kanji

3) Air

4) Kayu

2.Cara Kerja

1) Siapkan serbuk eceng gondok

2) Panaskan air hingga mendidih

3) Pembuatan lem:

a) 1 sendok tepung kanji dilarutkan dalam 1 liter air yang telah 

mendidih 

b) Lalu mengaaduk larutan  kanji tersebut sampai mencapai 

kekentalan yang diinginkan atau menjadi lem.

c) Mengangkat lem yang telah jadi 

4) Mencampur bubuk eceng gondok yang telah disaring halus dengan 

lem menjadi adonan

5) Mencetak adonan tersebut dengan cetakan dari paralon keringkan 

adonan yang sudah di cetak

1.Perpindahan Kalor Secara Konveksi
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       Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui aliran massa pada fluida

dari satu ruang ke ruang lainnya. Jika fluida bersirkulasi melalui blower atau 

pompa, maka proses semacam ini disebut sebagai konveksi paksa. Sedangkan 

konveksi alam terjadi jika aliran disebabkan perbedaan densitas akibat ekspensi 

termal, seperti udara panas atau uap yang naik.

Laju kalor yang terjadi pada peristiwa konveksi dinyatakan dengan persamaan :

H=
∆
∆ 	 =hAT

Dengan: H = Laju kalor (watt atau J/s)

   h  = Koefisien konveksi bahan (Wm-2K-1)

   A = Luas penampang yang bersentuhan dengan fluida (m2)

T = Beda suhu antara benda dan fluida (K atau ◦C)

Persamaan diatas menunjukan bahwa semakin besar luas penampang benda 

yang bersentuhan dengan fluida, makin cepat kalor yang mengalir. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan cara menuangkan air panas pada nampan yang luas, air 

panas tersebut akan lebih cepat mengalami pendinginan, dalam kehidupan 

sehari-hari seperti menjemur pakaian.31

1.Perpindahan Kalor Secara Radiasi

       Radiasi merupakan perpindahan kalor  oleh gelombang elektromagnet, 

seperti cahaya tampak, inframerah, dan ultra violet. Setiap orang pasti dapat 

merasakan kehangatan radiasi matahari, panas yang intens dari pembakaran 

                                                          
31 Sudirman, Fisika Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa Untuk SMK/MAK Kelas X, 

Jakarta:Erlangga , 2013, h.194 
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batu bara atau kayu yang membara dari tungku. Kebanyakan kalor dari benda 

yang sangat panas mencapai tubuh kita melalui proses radiasi, tidak dengan 

konveksi melalui medium udara.

a. Panas yang intens dari            b. Panas matahari menyentuh badan
            pembakaran kayu bakar      

Gambar 2.8 Perpindahan Kalor Secara Radiasi

Beberapa laju kalor yang terjadi pada proses radiasi? Dalam kurun waktu 1879-

1884, Josef Stefan dan Ludwing Boltzman menemukan besarnya laju kalor 

untuk radiasi, yang kemudian diberi nama hokum Stefan Boltzman, yaitu:

P = e 4

Keterangan:

P = daya / laju kalor (W)

e = emisivitas benda 

= konstanta Stefan (5, 67 x 10-8W m-2 K-4)  

T = Suhu benda (K)

A = Luas benda yang memancarkan panas (m2)
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Emisivitas benda berkisar antara 0 (benda putih sempurna) 

hingga 1 (hitam sempurna).32

D. Kerangka Berfikir

         Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan scara teoritis peraturan 

antar variable yang akan diteliti. Jadi scara teoritas perlu dijelaskan hubungan 

antar variable independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variable 

moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variable itu 

ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antara variable tersebut, selanjutnya 

dirumuskan kedalam bentuk pradigma penelitian. Oleh karen itu  pada setiap 

pada setiap penyususn pradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka 

berfikir. 33

        Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila penelitian 

hanya membahas sebuah variable atau lebih scara mandiri, maka yang 

dilakukan peneliti selain mengemukakan deskripsi teoritas untuk masing-

masing variable, juga argumentasi terhadap variasi scara variasi besaran 

variable yang di teliti (Sapto Haryoko)34.

                  Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang berpusat 

pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah. Pada 

                                                          
32 Ibid, h. 194 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Penekatan Kuantitatif, kualitatif, dan RnD, 

Bandung: Alfabeta, 2014, h. 91
34  Ibid, h. 92 
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pembelajaran berbasis proyek kegiatan pembelajarannya berlangsung scara 

kolaburatif dalam kelompok yang heterogen.35

        Selainjutnya dapat disusun suatu kerangka pemikiran guna menghasilkan 

hipotesis dari 2 variabel yang diteliti, 2 variabel tersebut adalah:

a) Pembelajaran berbasis proyek (X) sebagai variabel bebas.

b) Kemandirian belajar fisika (Y) sebagai variabel terikat.

                                                          
35 Ida Ayu Kartika, dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasisi Proyek Terhadap 

Pemahaman Konsep Kimia dan Ketrampilan Berfikir Kritis, e-Journal Program Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA, Volume 3, Bali, 2013, h. 2 
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Gambar 2.9 Skema Alur Penelitian

kvkkhlg

Pembelajaran

Kelas Kontrol

     (Preetest) soal fisika

Pembelajaran berbasis 
proyek

Metode ceramah dan  
diskusi

Menumbuhkan kemandirian  
belajar fisika

Kelas Ekperimen

(Postest) soal 
fisika

Angket kemandirian 
belajar fisika
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E.Hipotesis Statistik

HO =µ 1≠ µ2: Tidak ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap 

kemandirian belajar fisika peserta didk kelas X SMKN7 

Bandar Lampung

H1 = µ1= µ2: Ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian 

belajar fisika peserta didk kelas X SMKN7 Bandar Lampung

F. Hipotesis Penelitian

       Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerngka berfikir, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan dirumuskan sebagai berikut “ Adanya pengaruh 

pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisika peserta didik 

kelas X SMKN7 Bandar Lampung.

HO : Tidak ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian 

belajar fisika peserta didk kelas X SMKN7 Bandar Lampung

H1 : Ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar 

fisika peserta didk kelas X SMKN7 Bandar Lampung

.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

       Penelitian ini dilakukan di  SMKN7 Bandar Lampung dengan materi kalor 

semester genap tahun ajaran 2016/2017 di Sukarame, Kecamatan Sukarame,

Kota  Bandar Lampung. 

B. Metode Penelitian

              Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  Quasi

Eksperimen . “Desain penelitian ini adalah Intact-Group Coparsion”. Pada 

desain ini terdapat 2 kelompok yang digunakan untuk penelitian yaitu 1 

kelompok untuk ekperimen (yang diberikan perlakuan) dan 1 untuk kelompok 

kontrol (yang tidak diberi perlakuan). Pradigma penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut.1

Tabel 3.1
Desain Penelitian Quasi Eksperimen

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan RnD,

Bandung: Alfabeta, 2014, h.111

        X O1

O2
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Y

Keterangan :

O1 =  Kelas Eksperimen

O2 = Kelas Kontrol

X  = Pembelajaran berbasis proyek

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (independent)

   Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya disebut dengan variabel X. Dalam penelitian ini

variabel bebasnya adalah pembelajaran berbasis proyek.

2. Variabel Terikat (dependent)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas disebut dengan variabel Y. Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah kemandirian belajar fisika peserta didik.

        Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut:

                                          Gambar 3.1
        Hubungan variabel X dengan Y

Keterangan:

X : pembelajaran berbasis proyek

Y : kemandirian belajar fisika peserta didik  

X
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D. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas X semester genap SMKN7 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2016/2017 yang  terdiri dari 10 kelas yang berjumlah 

280 peserta didik.

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah kelas X Tkj1 dengan jumlah peserta didik 30 dan 

kelas X Tkj2 berjumlah 30 peserta didik. Sampel penelitian dipilih dengan 

teknik Simple Random Sampling,2 yaitu peserta didik dianggap memiliki 

karakteristik yang sama atau homogen, jika di lihat dari alokasi waktu untuk 

mata pelajaran fisika.

E.Teknik Pengumpulan Data

Tabel 3.3 Teknik Pengumpilan Data

No Jenis Data Tujuan 
Sumber 

Data
Waktu

1 Observasi 

pembuatan 

proyek 

Untuk mengetahui  dan 

mengamati setiap kejadian yang 

sedang berlangsung dengan alat 

observasi tentang hal-hal yang 

akan diamati atau di teliti.

Peserta 

didik

Pada saat 

pembuatan 

proyek 

2 Angket 

kemandrian 

belajar

Untuk mengetahui seberapa 

besar kemandirian belajar 

peserta didik 

Peserta 

didik

Pada saat 

pembelajaran

3 Dokumentasi Untuk bukti pembelajaran yang 

telah dilaksanakan

Peserta 

didik

Pada saat 

Pembelajaran

                                                          
2.Ibid, h. 119
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1.Observasi.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.3 Jadi, metode observasi 

merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan secara langsung 

dalam mengamati objek yang sedang diteliti dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis. Dalam hal ini data yang dapat dikumpulkan 

melalui observasi adalah pada saat peserta didik membuat proyek dengan 

menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen pengamatan.

2. Kuesioner (Angket)

         Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada peserta 

didik untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada peserta didik secara langsung 

melalui pos, atau internet.4

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah cara dalam mencari data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat, majalah, 

notulen rapat, agenda, dan lain-lain.5 Dokumentasi pada penelitian ini 

                                                          
3Ibid, h. 145
4 Ibid,h.142
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h.201. 
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dilaksanakan untuk memperoleh foto kegiatan penelitian serta catatan lapangan 

saat penelitian berlangsung.

Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitumencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan 

lain-lain.6 Dokumentasi pada penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh 

foto kegiatan penelitian serta catatan lapangan saat kegiatan berlangsung.

F,Instrumen Penelitian

1. Observasi

Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah 

laku individu atau atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, 

baik dalam situasi sendiri atau situasi buatan.7. Observasi yang  digunakan pada 

saat pembuatan proyek pada materi kalor yang dikerjakan secara berkelompok. 

Observasi yang dinilai dari langkah-langkah berupa menentukan pertanyaan 

mendasar, mendesain perencanaan, menyusun jadwal, memonitor, menguji 

hasil, mengevaluasi pengalaman dan bersifat tertutup terdiri dari beberapa

pertanyaan dengan memberikan jawaban “ya” atau “tidak” dengan memberi 

tanda check list (√) pada kolom yang tersedia. Observasi digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap berbagai aspek atau langkah-langkah pembuatan 

                                                          
6 Ibid, h.274
7 Ibid, h. 76 
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proyek peserta didik.8 Untuk lembar observasi ini menggunakan Skala 

Guttman:

a. Menghitung persentase kemandirian dari setiap setiap aspek dengan rumus 

sebagai berikut:

Kalimat positif            Kalimat Negatif

Ya = 1 Ya = 0

Tidak = 0 Tidak = 19

b. Menghitung persentase pembuatan proyek  

=ƩƩ 	100	%
Keterangan: 

P   = Presentasi

            Ʃ = Jumlah jawaban responden dalam I item 

           Ʃ = Jumlah nilai ideal dalam item 10

2. Kuesioner (Angket)

        Angket dapat digunakan untuk alat bantu dalam rangka penilian. Angket 

dapat diberikan langsung kepada peserta didik dengn tujuan untuk memperoleh 

data mengenai kemandirian belajar pesrta didik.11 Angket dalam penelitian ini 

                                                          
8 Eko Putro Widoyoko, Hasil Pembelajaran di Sekolah  Edisi Revisi, Cet kedua (Edisi 

revisi), (Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR), 2014, h. 83
9 Sugiyono, Op.Cit, h. 139 
10  Ardian Asyhari, Helda Silvia, Pengenmbangan Media Pembelajaran Berupa Buletin 

Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajaran Ipa Terpadu, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-
BiruNi 05 (1), Bandar Lampung, 2016, h.7

11  Anas Sudjiono, Op.cit, h. 84
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bersifat tertutup dengan jawaban dibatasi “ya atau tidak”. Angket ini diberikan 

setelah selesai mengikuti proses pembelajaran materi kalor. 

Tabel 3.2 Aturan Pemberian Skor 12

No Kategori Skor

1 Sangat Mandiri 5

2 Mandiri 4

3 Cukup Mandiri 3

4 Kurang Mandiri 2

5 Tidak Mandiri 1

a. Untuk menghitung persentase kemandirian belajar dari setiap setiap aspek 

dengan rumus sebagai berikut:

Rumus skala likert13

=ƩƩ 	100	%
Keterangan: 

P   = Presentasi

            Ʃ = Jumlah jawaban peserta didik dalam I item 

           Ʃ = Jumlah Ideal dalam item 

Adapun kriteria untuk kemandirian belajar14

                                                          
12 Eko Putro Widoyo, Op.Cit., h. 155
13 Ardian Asyhari dan Helda Silvia, Op.Cit h.7
14   Eko Putro Widoyo, Op.Cit, h. 155
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0,81 – 1,00 : sangat tinggi

0,61 – 0,80 : tinggi

0,41 – 0,60 : sedang 

      0,21 – 0,40 : rendah

      0,00 – 0,20 : sangat rendah

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan kemandirian 

belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan  kelas kontrol menggunakan 

uji satu pihak (uji t-test sampel berkorelasi ) sebagai berikut15: 

t = 
	 			

( 	 ) 		 (		 	 		 	)	 		 	

Keterangan: 

:rata – rata nilai  kelas eksperimen 

:rata – rata nilai kelas kontrol 

:varians kelompok eksperimen 

:varians kelompok kontrol 

:jumlah siswa kelompok eksperimen 

:jumlah siswa kelompok kontrol

Hipotesis yang digunakan: 

                                                          
15  Ibid,  hal. 273
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		 : kemandirian belajar fisika peserta didik kelas eksperimen tidak lebih 

baik dari kelas   kontrol 

: kemandirian belajar fisika peserta didik kelas eksperimen lebih baik 

di bandingkan kelas kontrol

Kriteria pengujian yaitu jika ≤ , maka Ho diterima dan H1

ditolak, jika  > , maka Ho ditolak dan 	H diterima.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

               Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 menggunakan

pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar pada materi kalor, 

maka didapatkan data yang terdiri atas 1. Profil SMK Negeri 7 Bandar 

Lampunga, 2. Data hasil pretest dan posttest soal fisika, 3. Data hasil obseravasi 

pembuatan proyek, 4 Data hasil angket kemandirian belajar peserta didik. Hasil 

penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, tabel dan grafik yang 

dideskripsikan secara rinci dibawah ini.

1. Profil SMKN 7 Bandar Lampung

  a. Sejarah Berdirinya SMKN 7 Bandar Lampung

            SMK Negeri  7  Bandar Lampung merupakan Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri (TERPADU)  di Bandar Lampung,  didirikan sesuai  dengan  

Nota Kesepahaman  (MoU)  antara   Direktorat  Pembinaan SMK Ditjen. 

Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan

Walikota Bandar Lampung Nomor : 8354/D3.4/KU/2012 dan Nomor 

18.I/PK/HK/2012  tanggal 23 Mei 2012. SMKN 7 Bandar Lampung ini berdiri 

pada tahun 2012 diatas lahan dengan luas 15000 m2 dan dipimpin oleh Bapak 

Drs. OTONG HIDAYAT, M.Pd
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b. Visi dan Misi

Visi 

       Dengan menganalisa  potensi yang ada di SMKN 7 Bandar Lampung baik 

dari segi input/peserta didik baru, kompetensi tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, lingkungan sekolah,  peran serta masyarakat, dan out come/

keberhasilan  lulusan  SMKN 7 Bandar Lampung serta masyarakat sekitar 

sekolah yang religius, serta melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif 

antar sekolah dengan  warga sekolah maupun dengan stakeholder, tersusunlah 

visi sekolah. 

Adapaun visi SMKN 7 Bandar Lampung adalah : ”Taat bereligi, unggul dalam 

prestasi, terampil dan kompeten dalam persentasi”

Misi 

1. Mempersiapkan siswa yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan etos 

kerja yang sesuai tuntutan lapangan pekerjaan dan dapat memperoleh 

pendidikan lebih lanjut.

          2.  Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa.

          3.  Mempersiapkan siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

          4.  Mempersiapkan siswa untuk bersaing di era globalisasi.

          5.  Meningkatkan ketrampilan/kompetensi siswa sesuai bidang keahliannya

c. Sarana dan Prasarana SMKN 7 Bandar Lampung

   Keadaan sarana dan prasarana SMK Negeri 7 Bandar Lampung memiliki 

jumlah 30 ruang, yang terdiri atas 14 ruang kelas yang digunakan untuk proses 

belajar mengajar, 1 perpustakaan, serta 1 ruang kantor guru, 1 ruang kepala 

sekolah, 1 ruang TU, 1 ruang IT, 1 dapur, 1 laboratorium TKR, 1 ruang 
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penjaga, 1 ruang BK, 1 ruang UKS, 4 WC 2 buat guru dan dua buat Peserta 

didik.

2. Hasil Observasi Pembuatan proyek 

    Pada pembelajaran berbasis proyek peserta didik kelas Tkj2 melakukan 

percobaan dengan membuat briket dengan masing-masing kelompok 

menggunakan briket yang berbeda, yaitu dengan briket arang, briket eceng 

gondok, briket daun kering, dan kulit padi (merang). Masing-masing indikator 

yang diobservasi adalah mencangkup kebutuhan sendiri, mampu mengerjakan 

tugas, memiliki kemampuan inisiatif, mampu mengatasi masalah, percaya diri, 

dapat mengambil keputusan dalam memilih, lembar observasi terstuktur yang

berjumlah 10 pernyataan dengan dua pilihan jawaban Ya dan Tidak. Percobaan 

ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ketebatasan biaya 

sehingga peserta didik memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar, cuaca 

pada saat penjemuran briket dll.Peserta didik menggunakan 4 jenis briket yaiyu 

briket arang, eceng gondok, sekam padi, selulossa dan bahanyapun mudah 

untuk ditemukan di sekitaran rumah,

Percobaan briket arang, briket eceng gondok, briket sekam padi dan briket 

biomassa setelah di bakar ternyata briket arang yang dapat menyimpan panas 

lebih lama, setelah itu briket eceng gondok, briket sekam padi dan terakhir 

briket biomassa, hal itu disebabkan karena di dalam arang dan eceng gondok 

terdapat banyak selulosa yang menjadikan briket lebih tahan lama dan tidak 
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mudah hancur, sedangkan pada briket biomassa terkandung sedikit selulosa 

sehingga pada saat di bakar mengeluarkan asap dan bau yang tidak sedap. 

       Hasil percobaan pembuatan briket setelah di uji cobakan, briket arang 

dapat memasak air sebanyak 1 gelas tepflon air dalam waktu 5 menit dengan 

suhu 60°C, Briket eceng gondok dengan waktu 5 menit dapat memasak air 

dengan suhu 50 °C, Briket sekam padi dalam waktu 5 menit dapat memasak air 

dengan suhu 45°C, Briket Biomassa dalam waktu 5 menit dapat memaak air 

dengan suhu 30°C. Pada percobaan ini peserta didik menyimpulkan bahwa 

briket yang medapat menyimpan panas lebih lama adalah briket arang, eceng 

gondok, sekam padi, briket biomassa.

Berikut hasil observasi pembuatan proyek pada masing-masing kelompok

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Kelompok
1

Kelompok
2

Kelompok
3

Kelompok
4

Tabel 4.2 Hasil Observasi Pembuatan Proyek

Presentasi
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Dapat dilihat bahwa kelompok 1 mendapatkan hasil 80%, kelompok 2

mendapatkan 90%, kelompok 3 mendapatkan hasil 80%, kelompo 4 

mendapatkan hasil 60%.

3. Hasil angket kemandirian belajar 

  Hasil angket kemandirian belajar peserta didik pada kelas ekperimen 

terdapat 12 peserta didik  dalam kategori sangat tinggi dan  15 peserta didik 

mendapatkan kategori tinggi serta 3 peserta didik yang mendapatkan kategori sedang, 

jumlah total rata-rata adalah 76 dengan kriteria tinggi. Hasil angket kemandirian 

belajar peserta didik pada kelas kontrol terdapat 1 peserta didik  dalam kategori 

sangat tinggi dan  16 peserta didik mendapatkan kategori tinggi serta 13 peserta didik 

yang mendapatkan kategori sedang, jumlah total tara-rata adalah 60 dengan kriteria 

sedang. 

Dapat dilihat bahwa kemamdirian belajar peserta didik kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol, hal itu disebabkan karena pada kelas eksperimen 

menggunakan  pembelajaran berbasis proyek  dengan melakukan percobaan  yang 

12%
15%

3% 1%

16%
13%

Tabel 4.3 Hasil angket kemandirian belajar kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol

Eksperimen Tinggi Sedang Rendah

Kontrol Tinggi Sedang Rendah



52

bertujuan agar peserta didik lebih mandiri dalam belajar  dimana dalam pembelajaran 

peserta didik dituntut mandiri dalam belajar dan pembuatan briket yang dapat 

digunakan sebagai alat pengganti kayu . Setelah pembelajaran ini di harapka peserta 

didik lebih mandiri dan dapat menciptakan hasil  proyek yang lain yang dapat 

bermanaat. 

a) Uji Hipotesis Angket Kemandirian Belajar

                 Uji Hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisika peserta didik 

SMKN7 Bandar Lampung.

          Dalam penelitian ini, uji hipotesis  dengan kriteria pengujian yaitu: jika thitung < 

ttabel, maka H0 ditolak dan thitung > ttabel, maka H1 diterima. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil Uji Hipotesis Angket Kmandirian Belajar

Karakteristik
Nilai

Hasil
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Thitung 3.437 Thitung > Ttabel

Ttabel 1,697
Taraf Signifikan 

(α)
5% (0,05)

    Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa data rata-rata 

kemandirian belajar peserta didik memiliki nilai yang didapatkan Thitung = 

3,437 sedangkan Ttabel(0,05) = 1,697 dengan α = 0,05. Dengan demikan hasil 

perhitungan menunjukkan Thitung > Ttabel , artinya Ho ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar fisika kelas kontrol dan 
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kelas eksperimen menunjukkan perbedaan. Maka, ada pengaruh pembelajaran 

berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisika peserta didik kelas X 

SMKN 7 Bandar Lampung 

B. Pembahasan

Observasi pembuatan Proyek

     Proses pembelajaran berbasis proyek pada kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik dan 

peserta didik melakukan percobaan pembuatan briket dengan menetukan tema 

sendiri dan mencari alat serta bahan secara mandiri. Percobaan proyek ini di 

bagi dengan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok membuat 

proyek briket dan menguji cobakan hasil briket yang telah dibuat serta 

menyimpilkan briket yang lebih tahan lama menyimpan panas.

      Pembelajaran pada kelas kontrol didesain dengan metode ceramah  

berjalan dengan baik dan peserta didik juga kritis menanyak pelajaran yang 

karang faham. Prestasi pada kelas kontrol tidak berbeda jauh dengan kelas 

eksperimen, yang membedakan hanya metode yang digunakan pada saat 

pembelajaran pada kelas eksperimen membuat proyek dan sedangkan kelas 

kontrol tidak diberlakukan seperti itu.

         Setelah di Observasi pembuatan briket pada masing-masing kelompok 

mempunyai hasil yang berbeda-deda, Hasil percobaan pembuatan briket setelah 

di uji cobakan, briket arang dapat memasak air sebanyak 1 gelas tepflon air 

dalam waktu 5 menit dengan suhu 60°C, Briket eceng gondok dengan waktu 5 
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menit dapat memasak air dengan suhu 50 °C, Briket sekam padi dalam waktu 5 

menit dapat memasak air dengan suhu 45°C, Briket Biomassa dalam waktu 5 

menit dapat memaak air dengan suhu 30°C. Pada percobaan ini peserta didik 

menyimpulkan bahwa briket yang medapat menyimpan panas lebih lama adalah 

briket arang, eceng gondok, sekam padi, briket biomassa.

Angket Kemandirian belajar 

       Angket kemandirian belajar diberikan setelah selesai pembelajaran, hasil 

jawaban angket kemandirian belajar pada kelas eksperimen terdapat 12 peserta 

didik dalam kategori sangat tinggi dan 15 peserta didik yang mendapat kategori 

tinggi, serta 3 peserta didik yang mendapat kategori sedang dengan jumlah total 

rata-rata 76 termasuk dalam kategori tinggi,

        Pada kelas kontrol hasil jawaban angket kemandirian belajar yang 

termasuk kategori sanagat tinggi berjumlah 1 peserta didik, dan 16 peserta didik 

yang mendapatkan kategori tinggi serta 13 peserta didik yang mendapat 

kategori sedang denagn jumlah total rata-rata 60 termasuk kategori sedang. 

       Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji Hipotesis 

berdasarkan hasil perhitungan kelas kontrol dan kelas eksperimen thitung 3.4377 

dan ttabel 1,697, uji hipotesis diperoleh thitung > ttabel, sehingga H0 yang artinya  

tidak ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar 

fisika peserta didik kelas X SMKN7 Bandar Lampung dan H1 ada pengaruh 
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pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisika peserta didik 

kelas X SMKN7 Bandar Lampung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar 

peserta didik kelas X SMKN 7 Bandar Lampung dan H1 diterima H0 ditolak. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar fisika peserta 

didik kelas X SMKN7 Bandar Lampung, menunjukan bahwa berpengaruh 

dalam kemandirian belajar fisika peserta didik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan:Ada pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap 

kemandirian belajar fisika peserta didik SMKN 7 Bandar Lampung semester 

genap Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Saran

        Pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan sebagai metode 

pembelajaran yang inovatif terhadap kemandirian belajar, selain itu metode ini 

juga dapat digunakan untuk mata pelajaran lain agar peserta didik lebih 

mandiri dalam belajar sehingga dapat menciptakan usaha baru.

1. Sekolah

Guna meningkatkan mutu dan kualitas  pendidikan di sekolah, hendaknya 

setiap pendidik bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang 

maksimal yaitu dengan menentukan model maupun motode pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran itu 

sendiri.
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2. Pendidik

Sebagai seorang pendidik yang profesional hendaknya tidak terfokus pada 

satu cara dalam mengajar. Seorang pendidik hendaknya 

mempertimbangkan setiap karakteristik peserta didiknya dan tidak 

menyamaratakan kemampuan peserta didik karena setiap peserta didik 

memiliki keunikannya masing-masing.

3. Peneliti Lain

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti benar-benar 

memahami pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar 

fisika peserta didik sehingga penelitian dapat dilakukan dengan maksimal 

dan mendapatkan hasil yang memuaskan.
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Lampiran 1.4 Nama-Nama Sampel Penelitian

Nama-nama peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol SMKN7 Bandar 
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

No Nama Siswa / Kelas Eksperimen
(X Tkj 2)

Nama siswa / Kelas Kontrol
(X Tkj 1)

1 Abrian Junior Achi Renaldi

2 Adi Apriando Sekeloa Adi Purwanto

3 Ahmad Erlangga Gunawan Ahmad Junaidi

4 Aldimas Aldo Junaidi

5 Angga Istiawan Alsa Alsih Jaya

6 Cindi Apriliana Andika Fransisko

7 Dimas Akbar Andre Paska

8 Elma Tasya Andrian Sagita

9 Ghalib Azhari Desvi Rado

10 Juniarti Devani Novianti

11 Khairul Sandi Sanjaya Diki Mahendra

12 M. Iqbal Ibrahim Dwi Nazrah

13 M. Rizqi Pratama Heru Nazarudin

14 M. Roy Tambela Indah Gayatri

15 M. Samsiduha Julia Nita

16 Marlena Lidia Novita Sari

17 Mia Arini Putri M. Abdurrafi 

18 Miko Pranata M Jaka Gunawan

19 Monadia Salsabela M. Raja Farhan

20 Muhamad Ganesa Mei Lusiana

21 Muhamad Ichsan Muddawin

22 Putra Cahya Maldini Muhamad Nur
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23 Putri Febriyanti Muhamad Ramadan

24 Putri Wulandari Muhamad Rian

25 Rama Dhani Muhamad Al Falah

26 Renaldi Ali Muhamad Sagalion

27 Rico Dwi Nugraha Muhamad Yasin 

28 Riyan Nugraha Muniah

29 Ruli Hermansyah Mursil Setiawan

30 Salsabila Herlina Muatafa Gani
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Lampiran 2.1

PANDUAN PROYEK

1. Alat dan Bahan

a. Alat

1) Tempat pembakaran / tungku pirolisis

2) Kayu pengaduk

3) Alat penumpuk (lumping dan alu)

4) Panci

5) Kayu

6) Ayakan

7) Ember

8) Cetakan dari paralon

b. Bahan

1) Biomassa (arang)

2) Tenpung kanji

3) Air

4) Kayu

2. Cara Kerja

1) Menumbuk arang dan mengayaknya hingga halus

2) Panaskan air hingga mendidih

3) Pembuatan lem:
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a) 1 sendok tepung kanji dilarutkan dalam 1 liter air yang telah 

mendidih 

b) Lalu mengaaduk larutan  kanji tersebut sampai mencapai 

kekentalan yang diinginkan atau menjadi lem.

c) Mengangkat lem yang telah jadi 

4) Mencampur bubuk arang dengan lem menjadi adonan

5) Mencetak adonan tersebut dengan cetakan dari paralon

6) Keringkan adonan yang sudah di cetak selama 4 hari

3. Gambar hasil briket



Lampiran 2.2

LKS PEMBUATAN PROYEK

NAMA KELOMPOK :

KELAS :

SOAL

1. Setelah melakukan percobaan jelaskan perbedaan briket di bandingkan dengan kayu 
bakar?

2. Jelaskan perbedaan briket yang anda buat dengan briket yang lain?
3. Setelah diuji coba briket manakah yang dapat menyimpan panas lebih lama?
4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan briket?
5. Tuliskan kesimpulan pada masing-masing kelompok ?
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Lampiran 2.2

ANGKET PENGUKURA KEMANDIRIAN BELAJAR FISIKA PADA MATERI 
KALOR

Nama :

Kelas :

Sekolah :

Berilah tanda () pada kotak “ya” jika sesuai fakta atau pendapat dan berilah tanda 

() pada kotak “tidak” jika tidak sesuai fakta atau pendapat.  

1 : Sangat Kurang Mandiri

2 : Kurang Mandiri

3 : Cukup Mandiri

4 : Mandiri

5 : Sangat Mandiri

NO PERTANYAAN

SKOR

1 2 3 4 5

1 Apakah kamu menyelesaikan tugas sekolah 

menggunakan internet

2 Apakah kamu pernah belajar diuar selain 

disekolah

3 Apakah kamu menyukai tempat belajar yang 

hening 

4 Apakah kamu selalu memilih belajar sendiri di 

bandingkan dengan teman
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5 Apakah kamu selalu mencari tempat yang nyaman 

dalam belajar

6 Apakah kamu pernah keperpustakaan untuk 

menambah wawasan pengetahuan

7 Apakaah kamu lebih fokus dalam belajar ketika 

mendengarkan music

8 Apakaah kamu menyukai tempat yang ramai pada 

saat belajar

  9 Apakah kamu dapat mencari materi sendiri dari 

berbagai sumber 

10 Apakah kamu selalu membiasakan  belajar setiap 

harinya
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Lampiran 2.3

KISI-KISI ANGKET PENGUKURAN KEMANDIRIAN BELAJAR FISIKA  PADA 
MATERI KALOR

Aspek No Urut

Sumber belajar 9

1

Tempat belajar 2

4

Waktu belajar 6

10

Tempat dan irama belajar 5

8

Cara belajar 3

7

Jumlah 10



94

Lampiran 2.4

LEMBAR OBSERVASI PEMBUATAN PROYEK

Kelompok :

Petunjuk pengisian

Kalimat Positif :  Ya =1 Kalimat Negatif : Ya =0

    Tidak =0 Tidak = 1

NO PERTANYAAN Ya Tidak

1 Mencari pengetahuan tentang briket dari berbagai sumber 

2 Menyuruh perkelompok  mencari alat dan bahan untuk 

percobaan briket

3 Memberi arahan kepada masing-masing kelompok  Memilih 

bahan  yang akan gunakan sebelum pembuatan briket

4 Memilih bahan  yang akan gunakan sebelum pembuatan 

briket Memiliki rasa tanggung jawab terhadap proyek yang 

sedang dikerjakan

5 Mampu menyelesaikan percobaan briket dengan selang waktu 

yang telah ditentukan 

6 Membutuhkan tambahan waktu unuk menyelesaikan 

percobaan

7 Melakukan kerjasama yang baik dalam kelomok

8 Menguji hasil briket yang telah dibuat

9 Kurang memahami hasil percobaan briket 

10 Menyimpulkan hasil percobaan pada masing-masing 

kelompok
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Lampiran 2.5

KISI-KISI OBSERVASI PEMBUATAN PROYEK

No Langkah-

langkah

Nomer Pernyataan + - Jumlah

1 Menentukan 

Pertanyaan 

Mendasar

                 1  1

        

                 2  1

2 Mendesain 

perencanaan

3  1

4        1

3 Menyusun 

Jadwal 5  1

6  1

4 Memonitor

7  1
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5 Menguji Hasil 8  1

                9  1

6 Mengevaluasi 

Pengalaman

10 1



lampiran  3.1
  hasil observasi pembuatan  proyek

no Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 kelompok 4
1 Y Y Y Y
2 Y Y Y Y
3 Y Y Y Y
4 Y Y Y Y
5 Y Y Y T
6 T(1) T(1) Y(0) Y(0)
7 T Y T T
8 Y Y Y Y
9 Y Y Y Y
10 Y (0) Y(0) T(1) Y(0)

JUMLAH 8 9 8 6
J Soal 10 10 10 10

80%
90%
80%
60%   

Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4



LAMPIRAN 3.3

No Nama jumlah skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rata-rata

1 Achi Renaldi 1 2 2 4 2 3 3 3 3 2 25 50 Sedang
2 Adi Purwanto 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 41 82 Sangat Tinggi
3 Ahmad Junaidi 4 5 4 2 3 3 3 4 4 4 36 72 Tinggi
4 Aldo Junaidi 1 4 3 3 3 3 2 3 4 2 28 56 Sedang
5 Alsa Alsih Jaya 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 37 74 Tinggi
6 Andika Fransisko 3 4 1 2 2 2 3 3 4 3 27 54 Sedang
7 Andre Paska 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 34 68 Tinggi
8 Andrian Sagita 3 4 2 4 3 3 2 3 4 2 30 60 Sedang
9 Desvi Rado 3 4 5 2 4 3 4 3 4 5 37 74 Tinggi
10 Devani Novianti 2 4 2 3 4 3 2 2 3 4 29 58 Sedang
11 Diki Mahendra 3 1 2 4 1 3 1 2 4 3 24 48 Sedang
12 Dwi Nazrah 4 4 2 5 3 4 4 4 5 3 38 74 Tinggi
13 Heru Nazarudin 3 2 1 3 2 4 2 3 3 3 26 52 Sedang
14 Indah Gayatri 5 4 4 4 3 3 1 4 3 5 36 72 Tinggi
15 Julia Nita 3 1 2 1 2 4 3 2 3 3 24 48 Sedang
16 Lidia Novita Sari 3 2 2 5 3 2 4 2 4 4 31 62 Tinggi
17 M. Abdurrafi 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 33 66 Tinggi
18 M Jaka Gunawan 5 3 3 3 4 2 2 5 1 3 31 62 Tinggi
19 M. Raja Farhan 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 25 50 Tinggi
20 Mei Lusiana 3 1 3 3 2 2 3 2 1 1 21 42 Sedang
21 Muddawin 5 3 4 4 3 5 2 4 3 4 37 74 Tinggi
22 Muhamad Nur 2 3 4 4 4 3 3 1 4 5 33 66 Tinggi

23 Muhamad Ramadan 5 3 3 2 4 1 3 4 3 3 31 62 Tinggi
24 Muhamad Rian 4 4 5 3 3 3 3 4 4 2 35 70 Tinggi
25 Muhamad Al Falah 3 2 3 2 2 2 1 5 3 4 27 54 Sedang
26 Muhamad Sagalion 2 2 3 2 3 3 3 5 3 4 30 60 Sedang
27 Muhamad Yasin 3 3 4 3 2 3 2 1 3 2 26 52 Sedang
28 Muniah 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 22 44 Tinggi
29 Mursil Setiawan 3 1 3 5 3 2 4 2 4 3 30 60 Sedang
30 Muatafa Gani 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 31 62 Tinggi

Jumlah Total Rata-rata 60.93333333

81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

Daftar sekor penilaian angket kemandirian belajar fisika pada materi kalor kelas kontrol

Skor
KategoriJumlah

kriteria
Sangat Tinggi

Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat Rendah

serta 13 peserta didik yang mendapatkan 

Kesimpulan
Terdapat 1 peserta didik  dalam kategori sangat tinggi
dan  16 peserta didik mendapatkan kategori tinggi

kategori sedang



Lampiran 3.4

Siswa  J. Skor eksperimen J. Skor kontrol

1 90 50

2 74 82

3 84 72

4 84 56

5 82 74

6 80 54

7 76 68

8 78 60

9 82 74

10 76 58

11 84 48

12 76 74

13 70 52

14 82 72

15 76 48

16 80 62

17 86 66

18 84 62

19 82 50

20 86 42

21 78 74

22 58 66

23 80 62

24 82 70

25 68 54

26 60 60

27 72 52

28 68 44

29 74 60

30 52 62

X‾ 76.8 60.93333333 (1/n1+1/n2) 0.06481

S 8.735184502 10.28870601 (n1-1)s1
2  2212.8

n 30 30 (n2-1)s2
2  3069.87

S^ 76.30344828 105.8574713 0.05257
n1+n2-2 58 58
T. Hitung 3.437736601
T. Tabel 1,697

1. Jika T hitung < T tabel, Maka Ho diterima dan H1  Ditolak

2. Jika T hitung > T tabel, Maka Ho ditolak dan H1  Diterima

Kriteria :

Analisis Nilai UJI Hipotesis  angket kemandirian belajar



Lampiran 4.1 Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen



Lampiran 4.2 Proses Pembelajaran Kelas Kontrol



Lampiran 4.3 Proses Pembuatan Briket
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