
1 
 

Endar Madesa, 2015 
PENERAPAN PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE THREADED DENGAN LEVEL OF INQUIRY  
UNTUK MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DAN PENGUASAAN KONSEP  SISWA KELAS VIII PADA 
TEMA INDERA PENGLIHATAN DAN ALAT OPTIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sudah harus menggunakan pola terpadu. Bahkan 

Kurikulum 2013, telah mewajibkan pembelajaran IPA dan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) untuk dilakukan secara terpadu mulai dari tahun 2014. Sebagai 

konsekuensi dari kewajiban pelaksanaan pengajaran IPA terpadu ini, 

pemerintah sudah berupaya memberi dukungan agar pengajaran IPA secara 

terpadu dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari pengadaan buku siswa, 

buku guru, mengadakan pelatihan bagi guru-guru IPA bahkan memberikan 

bantuan beasiswa bagi guru IPA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

magister. Semua itu dilakukan pemerintah agar pelaksanaan keterpaduan IPA 

disekolah dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Undang- undang Pendidikan No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (Sisdiknas) pada pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya Pasal 3 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya 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 demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Ada poin-poin penting yang merupakan kata kunci dalam amanat 

undang-undang tersebut, diantaranya adalah pendidikan sebagai upaya 
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terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi yang 

cerdas, berakhlak mulia serta terampil yang juga sehat, kreatif serta mandiri. 

Semua hal tersebut sangat relevan dengan tuntutan untuk mewujudkan generasi 

emas Indonesia karena tantangan yang akan dihadapi begitu kompleks, untuk 

itu solusinya adalah pola pendidikan yang baik dan tepat. 

 Pemerintah terus melakukan upaya dalam pembenahan kualitas mutu 

pendidikan secara berkelanjutan, diantara upaya tersebut adalah evaluasi yang 

dilakukan baik di dalam dan keluar. Indonesia ambil bagian dalam evaluasi 

yang dilaksanakan secara internasional untuk melihat dimana kedudukan 

kualitas pendidikan khususnya kemampuan siswa yang ada di Indonesia 

dibandingkan dengan negara-negara lainnya baik itu negara maju atau negara 

berkembang. Dalam prestasi olimpiade bertaraf internasional, Indonesia 

termasuk negara yang paling sering memperoleh mendali emas untuk 

olimpiade matematika dan fisika. Namun kondisi ini berkebalikan dengan 

evaluasi atau tes berskala Internasional yang diikuiti negara Indonesia yaitu 

TIIMS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA 

(Program for International Student Assessment), dan PIRLS (Progress In 

International Reading Literacy Study). Semua tes ini pada hakekatnya 

memiliki acuan yang sama yaitu menitik beratkan kepada kemampuan siswa 

dalam membaca, kemampuan matematika dan kemampuan Sains. Studi atau 

tes ini validitasnya sudah diakui secara internasional. Dari mulai negara 

Indonesia mengikuti tes PISA sampai sekarang, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa di Indonesia masih di bawah rata-rata 

jika dibandingkan dengan peserta lainya, dengan kecenderungan stagnan 

bahkan menurun untuk peringkatnya setiap dilakukan tes ( PISA 2000, PISA 

2003, PISA 2006, PISA 2009 dan PISA 2012).  

Dari hasil evaluasi yang dilakukan juga dari pengamatan beberapa ahli 

ternyata siswa di Indonesia masih terbiasa menggunakan pemikiran standar. 

Mereka belum terbiasa berpikir kompleks sehingga pada hasil beberapa kali 

mengikuti tes PISA menunjukkan siswa di Indonesia pada bidang sains masih 

dominan berada pada level bawah (level 1, level 2 dan level 3), yaitu tingkatan 
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kemahiran di bidang sains dalam memberikan penjelasan sederhana atas 

fenomena yang ditemukan dengan memilih fakta-fakta dan pengetahuannya 

dan hanya dapat menerapkan pengetahuannya dalam hal yang sederhana. Siswa 

Indonesia rata-rata masih berada pada level rendah yaitu pada kemampuan 

mengidentifikasi, membedakan, eksplanasi dan kemampuan berpikir dasar 

lainya. Hanya sedikit siswa di Indonesia yang mencapai level 4, level 5 dan 

level 6, yang pada level ini sangat membutuhkan kemampuan berpikir yang 

lebih kompleks seperti mengintegrasikan penjelasan dari berbagai disiplin ilmu 

yang berbeda, kemudian bisa mengidentifikasi komponen ilmiah dari berbagai 

situasi kehidupan yang kompleks, serta dapat menerapkan pengetahuan ilmiah 

dalam berbagai situasi kehidupan yang kompleks. 

  Kemampuan berpikir kompleks pada siswa menjadi suatu persoalan saat 

ini. Kemampuan ini menuntut perlakuan yang sedemikian rupa dalam 

pembelajaran  dan membutuhkan persiapan yang kompleks dari seorang guru 

dalam menyiapkan aktivitas belajar mengajar. Sebuah strategi dan model 

pembelajar tertentu dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ini. Guru tidak 

dapat melatih keterampilan berpikir kompleks atau tingkat tinggi jika hanya 

berpusat pada melatih penguasaan konsep yang melatihkan mengingat definisi, 

hukum, teori tanpa mengembangkannya lebih lanjut dalam aktifitas 

menganalisis, mengidentifikasi, melakukan aplikasi konsep yang diperoleh 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan siswa. Siswa dikatakan 

menguasai konsep apabila mampu mendefinisikan, mengidentifikasi dan 

memberi contoh konsep, sehingga bisa membawa suatu konsep dalam bentuk 

lain yang tidak sama dengan buku teks (Depdiknas,2007). Dengan 

penguasaannya seorang siswa mampu mengenali prosedur atau proses 

menghitung yang benar dan tidak benar serta mampu menyatakan dan 

menafsirkan gagasan untuk memberikan alasan induktif dan deduktif sederhana 

baik secara lisan, tertulis maupun mendemonstrasikannya (Depdiknas,2007). 

Hal ini yang menjadi poin pentingnya penguasaan konsep bagi siswa dalam 

belajar. 
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Pembelajaran IPA di Indonesia pada tingkat SMP saat ini masih 

belum mengakomodasi kemampuan berpikir kompleks atau berpikir tingkat 

tinggi. Saat ini dalam pembelajaran masih cenderung melatih siswa sekedar 

menghafal fakta, sehingga kebanyakan siswa terhambat dan tidak berdaya 

mengahadapi tantangan hidup ke depan yang tentunya lebih kompleks 

(widowati,2010). Pembelajaran pada kenyataannya masih banyak yang semata 

berorientasi pada upaya mengembangkan dan menguji daya ingat siswa 

sehingga kemampuan berpikir siswa direduksi dan sekedar dipahami sebagai  

kemampuan untuk mengingat (Harsanto,2005). Priatiningsih (2005) 

menambahkan bahwa kemampuan siswa masih rendah dalam menghubungkan 

konsep atau materi pelajaran yang mereka pelajari dengan bagaimana 

pengetahuan tersebut dimanfaatkan. Selain itu, dominasi oleh guru merupakan 

ciri umum dari pelaksanaan pembelajaran IPA. 

Proses Pembelajaran yang  berorientasi pada target penguasaan materi 

terbukti berhasil dalam kompetensi mengingat jangka pendek, namun gagal 

dalam membekali siswa memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan 

jangka panjang (Sudiarta,2006). Kondisi saat ini siswa diharapkan menjadi 

individu yang mempertanyakan, mengemukakan alasan, meneliti, mengenali 

konflik dan kontradiksi, membuat pengamatan yang baik dan membuat 

kesimpulan yang tepat dari pengamatan, berpikir ilmiah, mengkritik, 

memproduksi, menyadari cara untuk mencapai pengetahuan, kreatif, pembuat 

keputusan, bertanggung jawab, mengekspresikan dirinya / dirinya sendiri, tidak 

menghafal informasi, tetapi menyadari cara untuk menemukan, 

menggunakannya, berbagi, dan menghasilkan pengetahuan, dengan kata lain, 

memiliki keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis; dan 

kurikulum pendidikan disusun sesuai dengan ini (Aktamis & Yenice, 2010). 

Oleh karena itu pembelajaran IPA seharusnya melalui kegiatan-kegiatan nyata 

yang timbul dari pemikiran siswa sendiri. pembelajaran IPA sebaiknya 

dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) dan bersifat konstruktif 

untuk menumbuhkan kemampuan  berpikir,  bekerja,  dan bersikap ilmiah serta 

mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup pembelajar. 
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Inkuiri ilmiah mengacu pada beragam cara bagi ilmuwan dalam 

mempelajari alam semesta dan bertujuan untuk memberikan penjelasan 

berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.  Inkuiri juga mengacu pada aktivitas 

siswa ketika membangun sebuah pengetahuan dan pemahaman mengenai ide-

ide ilmiah, sebagaimana usaha para ilmuwan dalam memahami alam (National 

Academy of Sciences,2013). 

  Sebagaimana yang ditegaskan oleh National Education Standards 

(National Research Council,1996), siswa yang menggunakan inkuiri untuk 

mempelajari sains akan banyak menjalani aktivitas-aktivitas dan proses 

berpikir yang sama dengan para ilmuwan yang sedang mengembangkan 

pengetahuan manusia tentang alam semesta. Namun aktivitas dan proses 

berpikir para ilmuwan tersebut kurang begitu dikenal oleh para pendidik dalam 

bentuk pengenalan model inkuiri dalam  kelas.  

Fakta pembelajaran IPA saat ini, siswa belum begitu terbiasa dengan 

kegiatan inkuiri. Dalam penelitian Lilliawati, dkk (2014) dikemukakan bahwa 

siswa SMP belum terbiasa dengan belajar menemukan, mencari dengan 

kemandirian yang masih rendah (rata-rata nilai  indeks prestasi kelompok pada 

kemampuan inkuiri sebesar 37% yang termasuk kategori kurang terampil). 

Tuntutan pendidikan saat ini menurut Permendikbud nomor 65 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya 

proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan 

saintifik/ilmiah. Pendekatan saintifik/ilmiah merupakan proses pembelajaran 

yang menggunakan proses berpikir ilmiah. Pendekatan ilmiah dapat dijadikan 

sebagai jembatan untuk perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan 

dan pengetahuan peserta didik. Pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang 

diterapkan di Indonesia menjabarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut 

menjadi lima (5M), yaitu: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan (Kemendikbud,2013). Sesuai materi Kemendikbud, 

dinyatakan bahwa dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria 

ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan pendekatan induktif (inductive 

reasoning) daripada pendekatan deduktif (deductive reasoning).  
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Pada kenyataannya siswa juga perlu diajarkan dalam bernalar secara 

induktif dan deduktif agar dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya 

dalam kesehariannya, dimana kemampuan siswa dalam bernalar secara induktif 

dan deduktif ini merupakan salah satu ciri dari berpikir kritis. Penalaran 

deduktif melihat fenomena umum untuk menarik simpulan yang spesifik. 

Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik 

untuk menarik simpulan secara keseluruhan. Penalaran induktif menempatkan 

bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang lebih luas  

Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut 

adalah menggunakan pendekatan level of inquiry (LoI). Pembelajaran dengan 

LoI ini memiliki karakteristik yang sama secara umum dengan pendekatan 

saintifik, dimana pada tiap tahapan pembelajarannya terdapat langkah-langkah 

5M seperti pada pendekatan saintifik, akan tetapi dalam LoI langkah 5M ini 

diterapkan secara konsisten pada tiap levelnya sehingga diharapkan siswa lebih 

terlatih dalam menggunakan pendekatan saintifik. Selain itu penerapan LoI 

mengatur peran guru dalam proses belajar pada tiap levelnya, dimana semakin 

tinggi levelnya maka peran guru dalam pembelajaran semakin berkurang 

sedangkan siswa semakin aktif sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih 

berpusat kepada siswa (student center). 

LoI dikembangkan untuk mempermudah guru mengajarkan sains (IPA) 

dengan menggunakan inkuiri melalui beberapa tahapan yang disesuaikan 

dengan tahap kemampuan berpikir siswa. Dalam pelaksanaannya LoI 

melatihkan siswa untuk bernalar secara induktif dan deduktif. LoI terdiri atas 

lima level, yaitu discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, 

inquiry lab, dan hypotethical inquiry. Pendekatan levels of inquiry 

dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam menerapkan inkuiri secara 

bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan 

intelektual siswa (Wenning,2014). Beberapa penelitian lainya seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Zhou Qing et al (2010) dikemukakan bahwa berpikir kritis 

akan dapat ditingkatkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran aktif 



7 
 

Endar Madesa, 2015 
PENERAPAN PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE THREADED DENGAN LEVEL OF INQUIRY  
UNTUK MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DAN PENGUASAAN KONSEP  SISWA KELAS VIII PADA 
TEMA INDERA PENGLIHATAN DAN ALAT OPTIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

seperti menggunakan inquiry experiment yang dalam hal ini serupa dengan 

inquiry lab pada LoI. 

Wenning (2005) menjelaskan bahwa penggunaan LoI dapat melatih 

keterampilan-keterampilan siswa, yang meliputi empat jenis keterampilan, 

yaitu keterampilan elementer, keterampilan dasar, keterampilan yang terpadu 

dan keterampilan tingkat tinggi. Salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi 

adalah keterampilan berpikir kritis, yang sangat relevan dikembangkan dalam 

pembelajaran sains.  

Keterampilan berpikir kritis penting dilatihkan kepada siswa karena 

akan mempengaruhi dalam penguasaan konsep siswa dan melatih siswa dalam 

berlogika dengan baik. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Zhou Qing 

et al (2010) bahwa berpikir kritis sangat penting untuk benar-benar memahami 

sebuah teori, fakta-fakta dan inti permasalahan. Berdasarkan kurikulum 

berpikir kritis yang dikembangkan oleh Ennis (Costa,1985). Keterampilan 

berpikir kritis dapat dijabarkan berdasarkan tingkat kesulitannya menjadi 5 

indikator berpikir, yaitu: (1) penjelasan sederhana; (2) keterampilan dasar; (3) 

kesimpulan; (4) penjelasan lanjut; dan (5) strategi dan taktik. Berdasarkan 

karakteristik kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan di kelas melalui 

pendekatan LoI. Pembelajaran sains berbasis inkuiri yang mengembangkan 

keterampilan proses sains, seperti berhipotesis dan membuktikannya, sangat 

cocok untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Apabila siswa telah 

terbiasa mempertanyakan segala sesuatu, seperti halnya berhipotesis untuk 

membentuk kemampuan berargumentasi, maka pengembangan keterampilan 

berpikir kritis juga akan sangat mudah dikembangkan dari tahap yang rendah 

ke tahap yang paling tinggi (Liliasari,t.t). 

Piaget (dalam Kusdwiratri, 2009)  menyatakan bahwa mengetahui suatu 

obyek adalah dengan melakukan sesuatu pada obyek tersebut. Hal ini berarti 

tugas guru adalah mendorong aktifitas anak didiknya, karena  siswa yang 

secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dicirikan pada dua aktivitas 

yakni aktif dalam berpikir (minds-on) dan aktif dalam berbuat (hands-on). 

Proses belajar siswa tidak terlepas dari aktivitas berpikir, sebab selama 
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mengkonstruksi pengetahuan menuntut siswa menggunakan cara berpikirnya 

dalam memandang atau memahami suatu objek.   

Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu dapat diterapkan melalui 

beberapa tipe pembelajaran. Salah satu tipe pembelajaran yang sesuai untuk 

melatihkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep adalah tipe 

threaded.  Menurut Fogarty (1991) tipe threaded adalah model pembelajaran 

yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang 

berpotongan dengan inti subyek materi, misalnya untuk melatih keterampilan 

berfikir. Keunggulan model ini adalah konsep berputar sekitar metakurikulum 

yang menekankan pada perilaku metakognitif. Ini berarti pada pembelajaran 

tipe threaded dapat melatih metakognitif seperti keterampilan berpikir kritis.  

Berdasarkan uraian di atas, maka di pandang perlu dilakukan suatu 

penelitian mengenai pembelajaran menggunakan level of inquiry untuk IPA 

terpadu tipe threaded untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis  dan penguasaan konsep siswa SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran 

IPA terpadu tipe threaded dengan level of inquiry terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa”. 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, maka 

rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi level of inquiry dalam pembelajaran IPA 

terpadu yang menggunakan tipe threaded. 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) 

setelah pembelajaran level of inquiry dengan pembelajaran IPA terpadu 

tipe threaded dibandingkan dengan pembelajaran IPA terpadu tipe 

threaded pada kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. 
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3. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran 

level of inquiry dengan pembelajaran IPA terpadu tipe threaded 

dibandingkan dengan pembelajaran IPA terpadu tipe threaded pada 

kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. 

4. Bagaimanakah hubungan (korelasi) antara keterampilan berpikir kritis 

siswa dengan penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran level of 

inquiry dengan pembelajaran IPA terpadu tipe threaded. 

5. Bagaimana tanggapan siswa setelah penerapan pembelajaran level of 

inquiry dengan pembelajaran IPA terpadu tipe threaded. 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan pada latar belakang dan  

rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan pembelajaran IPA tipe threaded menggunakan 

model level of inquiry pada tema Indera Penglihatan dan Alat Optik. 

2. Mengidentifikasi bagaimana pengaruh penerapan  model pembelajaran 

Level of Inquiry yang menggunakan keterpaduan IPA tipe threaded pada 

tema indera penglihatan dan alat optik terhadap peningkatan keterampilan 

berpikir kritis. 

3. Mengidentifikasi bagaimana pengaruh penerapan  model pembelajaran 

Level of Inquiry yang menggunakan keterpaduan IPA tipe threaded pada 

tema indera penglihatan dan alat optik terhadap peningkatan pemahaman 

konsep siswa. 

4. Mengetahui hubungan (korelasi) antara keterampilan berpikir kritis siswa 

dengan peningkatan penguasaan konsep setelah dilakukan pembelajaran 

IPA terpadu tipe threaded dengan Level of Inquiry pada tema Indera 

Penglihatan dan Alat Optik.    

5. Memperoleh informasi mengenai tanggapan siswa dengan penerapan 

model pembelajaran Level of Inquiry yang menggunakan keterpaduan IPA 

tipe threaded. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan referensi 

baru dan kontribusi dalam rangka sebagai upaya dalam meningkatkan 

kualitas dan efektifitas dalam pembelajaran. Lebih rincinya manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

pemilihan tipe keterpaduan IPA dan pemilihan model pembelajaran di 

kelas pada tingkat SMP. 

2. Bagi siswa. 

Melalui model pembelajaran IPA terpadu tipe threaded dengan level of 

inquiry ini siswa dapat melatih keterampilan berpikir kritisnya dengan 

berlogika lebih baik dan juga dapat meningkatkan penguasaan 

konsepnya. 

3. Bagi peneliti lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain untuk 

dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan penelitian lainya terkait 

dengan level of inquiry khususnya. 

 

E. Asumsi dan Hipotesis Penelitian 

1. Asumsi 

Pembelajaran LoI yang terdiri dari 5 level; discovery learning, 

interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry lab, real-world 

application and hypohettical inquiry dapat melatih kemampuan siswa 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) karena 

siswa diarahkan kepada kegiatan yang lebih bersifat menganalisa dan 

mengkontruksi pengetahuannya sendiri dengan tahapan pembelajaran yang 

dimulai dari level dimana peran guru lebih dominan sampai kepada peran 

siswa yang lebih dominan (Wenning, 2005). Sejalan dengan temuan 

Liliasari, et al. (2007) menyatakan bahwa siswa yang telah berkembang 

keterampilan berpikir kritisnya akan lebih mudah dalam mempelajari 
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sains. Hal ini yang kemudian diharapkan penguasaan konsepnya juga akan 

lebih meningkat. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa 

pembelajaran IPA terpadu tipe threaded dengan LoI pada tema indera 

penglihatan dan alat optik dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa dan juga meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

Lebih jelasnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

H1     = Terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kritis siswa yang 

signifikan antara Pembelajaran IPA terpadu tipe threaded dengan 

LoI dengan pembelajaran IPA terpadu tipe threaded yang 

menggunakan pendekatan saintifik. 

H2  =    Terdapat perbedaan antara pemahaman konsep siswa yang 

signifikan antara Pembelajaran IPA terpadu tipe threaded dengan 

LoI dengan pembelajaran IPA terpadu tipe threaded yang 

menggunakan pendekatan saintifik. 

H3   =   Terdapat korelasi yang positif antara keterampilan berpikir kritis 

siswa dengan penguasaan konsep siswa. 

 

F. Organisasi Penulisan Tesis 

Secara garis besar sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian awal terdiri dari : Halaman Sampul, Halaman Judul, Lembar 

Persetujuan Dan Pengesahan, Pernyataan Keaslian Tulisan, Kata 

Pengantar,  Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan 

Daftar Lampiran. 

2. Bagian inti tesis 

BAB I terdiri dari Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Asumsi dan Hipotesis 

Penelitian, dan Organisasi Penulisan Tesis. 
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BAB II terdiri dari kajian teoritis dari Peningkatan Keterampilan 

Berpikir Kritis Dan Penguasaan Konsep Siswa Melalui Pembelajaran 

Ipa Terpadu Tipe Threaded Dengan Level Of Inquiry Pada Tema 

Indera Penglihatan Dan Alat Optik.  

BAB III terdiri dari Metodologi Penelitian yang meliputi : Lokasi dan 

Subjek Penelitian, Metode dan Desain Penelitian, Definisi 

Operasional, Instrumen Penelitian, Proses Pengembangan Instrumen, 

Prosedur Penelitian, Teknik Pengolahan Data. 

BAB IV terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi : 

Deskripsi Keterlaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Level Of 

Inquiry, Peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa, Korelasi Keterampilan Berpikir Dengan Penguasaan 

Konsep, Tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

level of inquiry, dan pembahasan.  

3. Bagian akhir terdiri dari: Daftar pustaka, Lampiran-lampiran dan 

Daftar Riwayat Hidup Penulis. 

 


