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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar  merupakan suatu perubahan perilaku berkat suatu pengalaman dan 

latihan. Artinya adalah setiap perubahan pada tingkah laku, baik yang telah 

menyangkut pengetahuan, perubahan keterampilan maupun perubahan sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi (Syaiful dan Aswan, 

2014:5) Menurut Burton (1984) (Siregar, 2014: 4), “belajar adalah suatu proses 

perubahan pada tingkah laku di diri individu karena adanya suatu interaksi antara 

individu dengan keadaan lingkungannya sehingga mereka akanlebih mampu 

berinteraksi dengan keadaanlingkungannya. Guru adalah seorang dewasa, yang 

sebab peranannya berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada peserta 

didik. Orang tersebut akan mungkin berpredikat sebagai seorangayah atau seorang 

ibu, guru, ustadz, dosen, ulama dan sebagainya (Nawawi, 2015: 280). Guru bukan 

lah hanya sekedar para penyampai materi saja manun  lebih dari itu seorang  guru 

adalah  dapat dikatakan sebagai sentralnya pembelajaran. Karena itu seorsang 

guru harus mampu  membuat suatu motode dan suatu  pendekatan dalam 

pengajaran agar menjadi efektif dan akan menjadi menarik sehingga bahan 

pelajaran yang akan  disampaikan akan membuat semua siswa merasa senang dan 

ingin tahu  untuk mempelajari bahan pelajaran yang  tersebut 

Pembelajaran adalah “suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang 

guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku dari  siswa akan berubah kearah yang 

lebih baik (Darsono, 2012: 24-25) Dalam pembelajaran siswa diharapkan akan 

dapat memperoleh dari hasil belajar yang lebih  baik. Menurut (Sudjana, 2012: 

22), hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mereka 

menerima suatu pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam Depdiknas, 

2012: 125) mengemukakan bahwa suatu hasil dari kegiatan belajar yang ditandai 

dengan adanya suatu perubahan dari perilaku ke arah yang positif yang relatif 

akan permanen pada diri orang yang telah belajar. Sehubungan dengan pendapat 
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tersebut, maka (Wahidmurni, dkk. 2013: 18) menjelaskan bahwa sesorang yang 

dapat dikatakan telah berhasil dalam hal belajar jika ia akan mampu untuk  

menunjukkan akan adanya perubahan didalam dirinya.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu muatan  dari 

pelajaran yang terdapat  dalam kurikulum 2013. Muatan IPA juga termasuk dari 

cabang ilmu pengetahuan yang telah memegang peranan yang penting dalam 

suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran IPA akan  

lebih menekankan pada suatu keterampilan proses IPA diantaranya melalui 

kegiatan pengamatan (Observasi), pengelompokan (klasifikasi), pengukuran, 

hubungan antara ruang dan waktu untuk meramalkan (memprediksi), 

mengkomunikasikan serta akan menarik kesimpulan, Djuanda (Roidah, 2015: 3). 

Sehingga para guru akan dituntut tidak hanya menguasai suatu konsep IPA tetapi 

juga akan dituntut untuk mampu dalam  mempraktikan konsep secara sederhana 

kepada para siswa, memotifasi para  siswa dalam menyenangi pembelajaran IPA, 

mampu mengaitkan antara materi atau konsep kedalam dunia nyata para siswa, 

serta mampu menumbuhkan kemampuan dari berfikir kritis para siswa untuk 

dapat menemukan sendiri dari konsep IPA dari semua permasalahan dari 

kehidupan sehari-hari yang ada yang  kaitannya dengan aplikasi dari pembelajaran 

IPA 

Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Siswa didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dengan mengarahkan kepada kemampuan untuk menghafal 

informasi. Siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi 

tanpa dituntut untuk memahami informasi dan mengaplikasikan informasi tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan ketika siswa lulus sekolah, 

mereka hanya pintar secara teoritis tetapi sangat miskin aplikasi (Suyanti, 2010).  

Kebiasaan belajar siswa dalam proses belajar mengajar dengan cara 

menghafal dapat menyebabkan kemampuan berpikir dan kreativitas siswa menjadi 

terbatas. Sesuai kurikulum 2013, dimana pembelajaran ditekankan dengan 

pendekatan scientific. Standar kompetensi lulusan pada domain keterampilan 
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diperoleh dari aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, 

mengkomunikasikan dan mencipta (Depdiknas, 2013).  

Kemampuan berpikir kritis mempunyai peranan yang sangat strategis 

dalam bidang pendidikan. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan 

berpikir bagi seseorang dalam membuat keputusan yang dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab yang mempengaruhi hidup seseorang. Mengajarkan 

keterampilan berpikir kritis bukan hanya siswa-siswa yang pandai dan kritis. 

Keterampilan berpikir kritis dapat dilatihkan, sebuah proses bertahap yang diawali 

dari proses penyesuaian dan pembentukan pola pikir siswa. Salah satunya dengan 

cara membiasakan kegiatan pembelajaran mengarahkan siswa pada permasalahan-

permasalahan kontekstual yang memancing rasa ingin tahu siswa dan bukan 

hanya konseptual semata (Syah.dkk, 2016) 

Bepikir kritis adalah  suatu kecakapan dari  nalar yang  secara teratur, 

kecakapan secara sistematis didalam menilai, untuk dapat memecahkan masalah, 

dan dapat menarik suatau keputusan, memberikan suatu keyakinan, menganalisis 

dari  asumsi dan pencarian secara  ilmiah (Sukmadinata dan Syaodih, 2012). 

Berpikir kritis adalah   salah satu bentuk dari kemampuan  berpikir yang harus 

dimiliki bagi setiap orang termasuk diantaranya siswa. Berpikir kritis menurut 

Johnson (2014) adalah kemampuan untuk menyatakan sesuatu dengan penuh 

percaya diri.  

Berpikir kritis merupakan salah satu ketrampilan dimana terdapat rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap suatu hal, sehingga dapat melakukan 

pemahaman yang mendalam, melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan dari 

hal tersebut. Kemampuan berpikir kritis, pada dasarnya dimiliki oleh setiap 

peserta didik. Kemampuan tersebut, dapat berkembang dengan baik apabila 

peserta didik terbiasa untuk berpikir kritis. Namun, kemampuan tersebut dapat 

tidak berkembang apabila peserta didik tidak terbiasa untuk berpikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah. Menurut Susanto (2013:126) yang berpendapat bahwa 

suatu kemampuan untuk  berpikir kritis maka perlu untuk dikembangkan di 

dalam  diri siswa karena akan melalui kemampuan  untuk berpikir kritis,siswa 

akan dapat lebih mudah untuk memahami dan menyelesaikan suatu  masalah. 
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Dengan demikian, suatu  kemampuan  berpikir kritis sangatlah  perlu untuk  

dimiliki bagi setiap siswa  untuk dapat memecahkan masalah.  

Kemampuan berpikir kritis sebenarnya dapat dilatih sejak jenjang 

pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Proses mendidik dari 

jenjang dasar sampai jenjang tertinggi tersebut harus diajarkan dengan cara yang 

tidak jauh berbeda. Namun kondisi dunia pendidikan Indonesia sering mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut berupa perubahan materi dan perubahan kurikulum 

yang mengakibatkan permasalahan karena menyebabkan peserta didik 

kebingungan sehingga kemampuan berpikir kritis tidak berkembang dengan baik.  

Kenyataan yang ada di sekolah berdasarkan  hasil observasi dan 

wawancara di SDN Bintoro 8 menunjukan bahwa, hasil belajar siswa yang masih 

rendah hal ini disebabkan karena  kemampuan berpikir kritis siswa yang masih 

rendah.  Rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis disebabkan karena  

kesulitan siswa dalam pelajaran IPA yang harus berpikir secara ilmiah sedangkan 

dalam pembelajaran  cenderung pada satu arah yaitu guru sebagai pusatnya.  

Selain itu dalam pembelajaran siswa  kurang mampu mengembangkan dan 

melibatkan kemampuan berpikir yang dimiliki. Siswa dalam mempelajari IPA  

terfokus pada penjelasan guru kemudian mencatatnya dan hanya mendengarkan 

apa yang dijelaskan oleh guru tanpa memberikan respon balik. Jumlah siswa 

yang bertanya dalam kelas saat pembelajaran sekitar 1 sampai 3 orang, bahkan 

dalam pembelajaran tidak ada siswa yang bertanya.  . Sebagian besar siswa 

masih terlihat ragu-ragu dan takut untuk mengeluarkan pendapat maupun 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Hal tersebut menjadi salah satu 

indikasi bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih kurang.  

Rendahnya kemampuan untuk berpikir kreatif siswa juga  ditunjukkan 

dengan suatu jawaban yang telah  diberikan oleh para siswa terpancang  pada 

jawaban – jawaban yang ada di dalam buku, sehinggapara  siswa hanya mamou 

untuk menghafalkan jawaban yang telah ada didalam buku dan para siswa kurang 

memahami dari makna jawaban yang telah disebutkan. Faktor lain adalah  media 

yang telah digunakan didalam pembelajaran IPA belum bersifat khusus, media 
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hanya berupa gambar yang ada di  buku cetak yang telah dipegang oleh para 

siswa.  

Oleh sebab itu salah satu alternatif jalan keluar atau alternatif untuk dapat  

meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis siswa, guru haruslah mengubah 

dari cara mengajar yang pada awalnya hanya menggunakan metode konvensional 

(ceramah) dan metode tanya jawab saja harus diubah ke dalam pembelajaran 

yang mampu dan dapat menciptakan dari keaktifan siswa didalam pembelajaran, 

dari model atau cara berpikir dari siswa yang konvergen yang mana terpancang  

pada satu jawaban yang ada di buku menjadi suatu pola berpikir kritis yang 

bersifat divergen yaitu  penemuan suatu jawaban atau alternatif dari jawaban 

yang lebih banyak; serta guru akan berusaha untuk menghubungkan antara 

lingkungan belajar dengan semua  proses berpikir kreatif dari siswa. Karena 

siswa akan dapat belajar lebih secara efektif jika telah menggunakan lingkungan 

atau dengan peralatan yang ada disekitarnya, sehingga akan dapat merangsang 

dari rasa ingin tahu para siswa 

Mengembangkan potensi dari  siswa maka perlu diterapkan suatu  model 

pembelajaran yang  inovatif dan yang konstruktif. Dalam hal mempersiapkan 

pembelajaran, para pendidik harus mampu memahami dari  karakteristik materi 

pelajaran, mampu memahami karakteristik murid atau peserta didik, serta mampu 

memahami metodologi dari pembelajaran sehingga dalam suatu proses 

pembelajaran akan lebih variatif,  lebih inovatif, dan lebih konstruktif didalam 

hal merekonstruksi dari wawasan dan pengetahuan serta implementasinya 

sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan dari berpikir kritis siswa..    

Salah satu alternatif dari model pembelajaran yangakan  dapat digunakan 

guru untuk dapat  meningkatkan dari  kemampuan berpikir kritis siswa dan 

keaktifan dari siswa dalam proses pembelajaran matematika adalah model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Menurut pendapat Muslim, (2017: 

90) mengatakan bahwa model Project Based Learning adalah  sebuah kegiatan 

dari pembelajaran yang akan mempunyai waktu lebih lama yaitu dengan 

melibatkan para siswa didalam merancang, membuat, dan menampilkan suatu 

produk untuk dapat mengatasi dari permasalahan didalam  dunia nyata. Berangkat 
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dari  penjelasan tentang model Project Based Learning merupakan suatu  kegiatan 

pembelajaran yang menempatkan guru secara langsung utnuk memberikan 

permasalahan kepada spara iswa utnuk memberikan permasalahan sebagai 

langkah awal atau pertama untuk dapat mengumpulkan dan mampu 

mengintegrasikan untuk pengetahuan baru berdasarkan dari pengalamannya 

didalam beraktivitas secara nyata. 

Dari model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) akan  berpusat pada 

proses pembelajaran yang relatif berjangka waktu, yang berfokus pada suatu 

masalah, dari  unit pembelajaran yang  lebih bermakna dengan mampu 

mengintegrasikan konsep-konsep dari sejumlah komponen pengatahuan, atau dari 

disiplin ilmu, atau dari bidang studi (Santyasa, 2017). Melalui proses 

pembelajaran yang berbasis proyek ini akan memberikan kesempatan bagi para 

siswa untuk dapat  mengembangkan suatu kemampuan yang ada didalam diri 

siswa, siswa akan dapat lebih aktif dan akan kreatif didalam belajar sehingga 

proses dari pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Penerapan dari suatu 

model pembelajaran berbasis proyek akan efektif untuk dapat meningkatkan 

kemampuan utnuk berpikir kritis siswa. Hal ini akan didukung oleh beberapa hal 

penelitian yakni dari Kuswara and Setiawati (2018) yang  menyatakan bahwa 

project based learning akan dapat mengoptimalkan bagi siswa didalam semua 

potensi yang telah  dimiliki oleh para siswa secara aktif, sehingga hal ini akan 

dapat meningkatkan suatu kemampuan untuk  berpikir kritis siswa yang akan 

dapat berpengaruh terhadap suatu hasil belajar siswa 

Model dari pembelajaran yang lain yang telah diduga akan mampu 

meningkatkan suatu kemampuan berpikir kritis siswa adalah pembelajaran  model 

discovery learning. . Menurut Sani (2013) pembelajaran discovery adalah suatu  

metode pembelajaran yang kognitif yang menuntut para guru untuk lebih kreatif 

dalam menciptakan situasi yang akan dapat membuat para peserta didik butnuk 

belajar secara aktif dan menemukan pengetahuannya sendiri. Pembelajaran model  

discovery learning ini akan sesuai dengan teori Bruner yang telah menyarankan 

agar para peserta didik dapat belajar secara aktif untuk dapat membangun suatu 

konsep dan prinsip. Kegiatan dari pembelajaran  discovery melalui kegiatan 
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eksperimen yang dapat menambah dari  pengetahuan dan suatu keterampilan 

peserta didik secara simultan.  

Menurut pendapat Westwood (Sani, 2014) bahwa pembelajaran dengan 

metode pembelajaran discovery akan lebih efektif jika terjadi hal-hal berikut : 1) 

Proses belajar yang dibuat harus secara terstruktur dan dengan hatii-hati, 2) siswa 

harus  memiliki pengetahuan dan suatu keterampilan awal untuk dapat belajar, 3) 

guru akan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi  siswa untuk dapat  

melakukan suatu penyelidikan. Dengan mengaplikasikan metode pembelajaran 

discovery secara berulang-ulang akan dapat meningkatkansuatu  kemampuan 

penemuan pada  diri individu yang  bersangkutan. Penggunaan metode 

pembelajaran discovery, ingin merubah dari kondisi belajar yang pasif menjadi 

kondisi beajar aktif dan yang kreatif. Kondisi belajar seperti ini adalah ingin 

merubah dari kegiatan belajar mengajar yang menekankan teacher oriented 

menjadi pola belajar  student oriented.  

Model Discovery Learning maka keaktifan siswa akan dapat dioptimalkan 

didalam proses pembelajarannya melalui berbagai penemuan untuk dapat 

memperoleh suatu pengetahuan yang secara mandiri akan maupun suatu 

kelompok. Proses dari pembelajaran siswa akan menerapkan serangkaian program 

kerja secara  ilmiah meliputi kemampuan untuk berfikir kritis, analisis dan 

kemampuan untuk berfikir logis. Pendapat ini sesuai dengan  pendapat Hamdani, 

(2011: .184) yang mengemukakan bahwa “Discovery (penemuan) meruakan 

proses mental ketika para siswa mengasimilasikan suatu konsep atau suatu 

prinsip. Adapun semua proses mental, misalnya mengamati, menjelaskan, 

mengelompokan, membuat kesimpulan dan sebagainya”. Didalam model ini guru 

sebagai seorang pembimbing atau seorang fasilitator dalam membantu para siswa 

menemukan pengetahuan yang baru dari sebuah materi pelajaran yang 

sebelumnya tidak pernah diketahui siswa.  

Berdasarkan penelitian terdahuku yaitu penelitian dari  Saputro & Rahayu 

(2020). yang berjudul Perbedaan Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Project Based Learning (PJBL) dan Problem Based Learning (PBL) Berbantuan 

Media Monopoli terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.. Dari hasil 
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penelitian telah menunjukkan adanya rata-rata dari  kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas  eksperimen dan (kelas Project Based Learning) lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata dari kemampuan berpikir kritis siswa dan kelompok 

kontrol (kelas Problem Based Learning). Penelitian lain adalah peelititan  dari 

Saenab, S., dkk 2019). yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Project Based 

Learning Terhadap Keterampilan Kolaborasi Mahasiswa Pendidikan IPA. 

berdasarkan   hasil analisis data statistik deskriktif telah menunjukkan bahwa telah 

terjadi suatu peningkatan keterampilan kolaborasi dari mahasiswa saat proses 

pembelajaran dengan  menggunakan model Project Based Learning yaitu 

sebanyak 18 dari 29 mahasiswa telah berhasil mencapai skor di atas level 1. 

Sedangkan untuk uji inferensial telah menunjukkan bahwa terdapatsuatu  

pengaruh dari  model Project Based Learning terhadap suatu keterampilan 

kolaborasi mahasiswa. 

Menurut penelitian Sakbana (2021). dengan judul Pembelajaran Fisika 

dengan Pendekatan Saintifik Menggunakan Project Based Learning (PJBL) dan 

Discovery Learning Ditinjau dari Kemampuan  berpikir kritis dan Kreativitas 

Siswa yang menunjukan bahwa  adanya  interaksi antara pendekatan saintifik 

dengan pembelajaran berbasis proyek  dan pembelajaran discovery learning 

dengan kemampuan  berpikir kritis siswa terhadap hasil dari belajar siswa,  

Penelitian dari Supriadi dkk. (2018) dengan judul  The utilization of project based 

learning and guided discovery learning: Effective methods to improve students’ 

mathematics ability. maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari  

kemampuan matematika sdari iswa yang telah diajarkan oleh guru dengan 

menggunakan model Project Based Learning dengan siswa yang diajar dengan 

menggunakan  model Guided Discovery Learning. 

Penerapan model pembelajaran problem based learning dan discovery 

learning dihasrapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

dalam pembelajaran ini ada beberapa persamaan dan perbedaan pembelajaran 

discovery learning dan problem based learning yaitu: 
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Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan PBL dan Discovery Learning 

No Indikator PBL Discovery Learnig 

1 Sumber belajar di 

dominasi oleh siswa 

Sumber belajar secara 

Mandiri oleh siswa 

Sumber belajar secara 

Mandiri oleh siswa 

2 Jenis Tugas Tugas diberikan secara 

Kelompok maupun  

individu 

Tugas diberikan secara 

Kelompok maupun  

individu 

3 Materi  Pembelajaran 

yang ada dalam 

Pembelajaran 

Dimulai dengan masalah 

baru 

Dimulai dengan Masalah 

yang sudah ada 

4 Proses Penilaian Secara terus menerus Di dalam satu waktu 

5 Jenis Evaluasi Penilaian Jenis penilaian Kualitatif 

atau penilaian Kuantitatif 

Jenis penilaian Kualitatif 

atau penilaian Kuantitatif 

6 Teknis dan Sistematika 

Pembelajaran  

Siswa di beri  kebebasan 

berekperimen 

Siswa di beri  kebebasan 

berekperimen 

7 Peran  dari Guru Guru sebagai 

pembemping 

Guru sebagai moderator 

8 Pendekatan yang 

Dipakai untuk 

Memcahkan Masalah 

Berbagai disiplin ilmu Berbagai disiplin ilmu 

9 Langkah-Langkah Menemukan solusi 

dengan emahami konsep, 

arti, dan hubungan, 

melalui proses terhadap 

masalah sebagai stimulus 

menggunakan proyek 

nyata dalam kehidupan 

untuk memecahkan 

masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Project Based Learning Dan Model 

Discovery learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Materi Kalor 

Dan Perpindahannya Pada Siswa Kelas VI SD di Gugus Pangeran Diponegoro 

Kecamatan Demak Kabupaten Demak”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahkan 

yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh penerapan  model Project Based Learning (PjBL) 

terhadap   kemampuan berpikir kritis  siswa materi kalor dan perpindahannya 

pada kelas VI SD di Kecamatan Demak  ?  



10 
 

 
 

2. Bagaimana pengaruh penerapan  model Discovery Learning terhadap   

kemampuan berpikir kritis  siswa materi kalor dan perpindahannya pada kelas 

VI SD di Kecamatan Demak  ? 

3. Bagaimana perbedaan pengaruh penerapan model Project Based Learning 

(PjBL) dan model Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis  

siswa materi kalor dan perpindahannya pada kelas VI SD di Kecamatan  

Demak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh penerapan  model Project Based Learning (PjBL) 

terhadap   kemampuan berpikir kritis  siswa materi kalor dan perpindahannya 

pada kelas VI SD di Kecamatan Demak  . 

2. Menganalisis pengaruh penerapan  model Discovery Learning terhadap   

kemampuan berpikir kritis  siswa materi kalor dan perpindahannya pada kelas 

VI SD di Kecamatan Demak  . 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh penerapan  model Project Based Learning 

(PjBL) dan model Discovery Learning terhadap   kemampuan berpikir kritis  

siswa materi kalor dan perpindahannya pada kelas VI SD di Kecamatan Demak  

. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dari  penelitian ini adalah dapat menambah wawasan keilmuan 

tentang suatu  strategi atau metode yang lebih bervariasi untuk dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif di Sekolah Dasar. Selain 

itu untuk suatu kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan utnuk  informasi serta 

sebagai acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Sekolah 

1)  Untuk dapat meningkatkan dari kualitas sekolah   

2) Untuk menambah referensi yang  berupa hasil  dari penelitian  
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3) Meningkatkan  suatu prestasi akademik dari peserta didik yang akan 

berpengaruh terhadap  mutu dari pembelajaran dan  lembaga  pendidikan atau 

sekolah yang bersangkutan.  

1.4.2.2 Bagi Guru 

1) untuk mengembangkan  model pembelajaran didalam proses pembelajaran  

2)  untuk mendapatkan suatu informasi tentang kreatifitas dari siswa  

3) sebagai bahan pertimbangan didalam mengajar, untuk mendorong serta 

untuk membimbing peserta  didik untuk lebih aktif dan kreatif di dalam 

proses pembelajaran.  

4) untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan dari pendidik 

terhadap suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien.  

5) untuk menyempurnakan dalam sistem pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan untuk berfikir kreatif serta pemahaman dari 

peserta didik.  

1.4.2.3 Bagi Siswa 

1) Siswa lagar ebih termotivasi dan lebih tertarik didalam prosespembelajaran  

karena  pembelajaran dengan menggunakan  media ajar yang bervariasi dan 

menyenangkan. 

2) Menumbuhkan motivasi  dan minat belajar dan dapat meningkatkan 

kemampuan untuk berpikir kreatif siswa 

3) Membuat pembelajaran yang  lebih menyenangkan dan lebih  inovatif. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada masalah yang akan diteliti, 

sebagia berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di kelas VI  SD N Bintoro 8, SD N Bintoro 9 SD N 

Bintoro 10 di  Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 

2. Penelitian ini berupa pengaruh model model Project Based Learning (PjBL) 

dan model Discovery Learning terhadap   kemampuan berpikir kritis  siswa 

materi kalor dan perpindahannya pada kelas VI SD di Gugus Pangeran 

Diponegoro Kecamatan Demak  Kabupaten Demak. 
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3. Penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2021/2022. 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Agar menghindari terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan penafsiran 

yang terhadap  variabel penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi 

operasional darimm masing-masing variabel dari judul yang peneliti angkat, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1.  Devinisi operssional dan indikator variable Project Based Learning (X 1)  

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam suatu kegiatan (proyek) yang menghasilkan suatu produk. 

dengan cara mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. 

Sintak Project Based Learning 

1) Penentuan dari pertanyaan yang mendasar 

2) Mendesain suatu perencanaan proyek  

3) Perencanaan yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta 

didik 

4) Menyusun suatu  jadwal 

5) Memonitor para peserta didik dan proses kemajuan proyek 

6) Menguji dari hasil  

2. Devinisi operssional dan indikator variable model Discovery Learning (X 2)  

Ddiscovery learning adalah model pembelajaran yang membimbing siswa 

untuk terlibat dan ikut serta secara langsung dalam pembelajaran untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menyelidiki dan 

menemukan sendiri konsep materi sehingga akan tahan lama diingatan dan 

tidak mudah dilupakan.  

Sintak Discovery Learning sebagai berikut: 

1) problem statement (identifikasi masalah),  

2) data collection (pengumpulan data),  

3) data processing (pengolahan data),  

4) verifikation, dan 

5) generalization (penarikan kesimpulan/generalisasi).”   
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3.   Devinisi operssional dan indikator variable berfikir kritis (Y)  

Berpikir  kritis adalah suatu  kemampuan yang telah dimiliki setiap orang 

untuk dapat  menganalisis suatu ide atau gagasan yang secara sistematis 

dengan cara menggunakan suatu  informasi untuk dapat memecahkan suatu 

permasalahan dan akan mampu mencari dari sumber informasi yang relevan 

sebagai pendukung dari pemecahan masalah. 

Tahapan dari kemampuan berpikir kritis adalah: 

1) mngnterpretasi 

2) mengaanalisis 

3) mengevaluasi 

4) menginferensi 

 

 

 

 

 


