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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejatinya, melalui pembelajaran dan pengembangan potensi diri pada 

pembelajaran IPA peserta didik akan memperoleh bekal pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan diri 

terhadap fenomena dan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar dirinya, di 

samping memenuhi keperluan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Pembelajaran dan pengembangan potensi ini merupakan salah satu 

kunci keberhasilan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam 

memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi informasi pada era globalisasi. 

Meskipun demikian, pencermatan terhadap realitas di lapangan pada umumnya 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di SMP  masih memiliki sejumlah 

kelemahan. Salah satu kelemahan pembelajaran IPA pada mayoritas SMP selama 

ini adalah bahwa pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penguasaan 

sejumlah fakta dan konsep, dan kurang memfasilitasi peserta didik agar memiliki 

hasil belajar yang menyeluruh. 

Keseluruhan tujuan dan karakteristik berkenaan dengan pendidikan IPA 

SMP sebagaimana tertuang dalam kurikulum pada kegiatan pembelajarannya 

secara umum telah direduksi menjadi sekedar pemindahan konsep-konsep yang 

kemudian menjadi bahan hafalan bagi peserta didik. Tidak jarang pembelajaran 

IPA bahkan dilaksanakan dalam bentuk latihan-latihan penyelesaian soal-soal tes, 

semata-mata dalam rangka mencapai target nilai tes tertulis evaluasi hasil belajar 

sebagai “ukuran utama” prestasi peserta didik dan kesuksesan guru dalam 

mengelola pembelajaran.  

Pembelajaran IPA yang demikian jelas lebih menekankan pada penguasaan 

sejumlah konsep dan kurang menekankan pada penguasaan kemampuan dasar 

kerja ilmiah atau keterampilan proses IPA. Oleh karena target seperti itu maka 
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guru tidak terlalu terdorong untuk menghadirkan fenomena-fenomena alam 

melalui alat peraga sederhana ke dalam pembelajaran IPA. 

Kondisi objektif bermasalah lainnya di lapangan saat ini adalah capaian 

nilai PISA Indonesia ditiga kompetensi yang diujikan, masih rendah meskipun 

mengalami peningkatan, dimana kompetensi sains dari 382 poin pada tahun 2012 

menjadi 403 poin di tahun 2015, kompetensi matematika meningkat dari 375 poin 

di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015 dan untuk kompetensi membaca 

belum ada perubahan signifikan, sebab capaian 396 poin di tahun 2012 menjadi 

397 di tahun 2015 (Puspendik Balitbangkur Kemdikbud: 2016). Selain itu dalam 

lampiran B Permendikbud nomor 68 tahun 2013 disebutkan pula bahwa tantangan 

internal bangsa ini adalah terkait dengan perkembangan penduduk di Indonesia 

dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk 

Indonesia usia produktif (15 sampai 64 tahun) sudah lebih banyak dari usia tidak 

produktif (anak-anak berusia antara 0-14 tahun dan orang tua usia di atas 65 

tahun). Jumlah usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-

2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang 

dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia 

produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperoleh melalui 

pendidikan agar tidak menjadi beban. 

Kurikulum pendidikan disusun dan dirancang untuk memenuhi tuntutan 

perkembangan zaman, yang dapat menghantarkan pada tercapainya cita-cita 

pendidikan nasional yang termaktub dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi, menyatakan bahwa: “Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam  menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari”. Dengan 
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demikian jelas sekali, permendiknas ini menghendaki tumbuhnya kemandirian 

belajar peserta didik dengan memanfaatkan mulitimedia dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta fasilitas pendidikan seoptimal mungkin untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep untuk 

mengembangkan potensi diri. Halpern (Stein, et. al: 2007) menyatakan hampir 

setiap posisi bisnis/industri yang melibatkan tanggungjawab dan tindakan dalam 

menghadapi ketidak pastian akan mendapatkan keuntungan jika orang-orang yang 

mengisi posisi pada level yang lebih tinggi diperoleh dari kemampuan berpikir 

kritis.   

Sudah menjadi pengetahuan bersama, jika selama ini pembelajaran IPA 

yang berlangsung di SMP umumnya kurang memperhatikan proses berpikir dan 

pengembangan keterampilan berpikir peserta didik. Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh penyelenggaraan pembelajaran IPA yang terkadang masih 

dilakukan secara konvensional dengan cara ceramah klasikal. Pembelajaran 

dengan cara ini kurang melibatkan keaktifan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar. Pembelajaran ceramah klasikal mempunyai banyak kelemahan, 

diantaranya peran guru dalam pembelajaran ini lebih dominan (teachers 

centered), peserta didik cenderung pasif dan hanya menerima informasi dengan 

cara menghafalkan konsep tanpa disertai pemahaman yang memadai, karena 

mereka tidak dididik untuk berpikir kritis, kreatif, berlatih menemukan konsep 

atau prinsip maupun untuk mengembangkan kreatifitasnya, sehingga pencapaian 

hasil belajar pun menjadi terbatas hanya pada aspek pengetahuan (kognitif), tetapi 

belum banyak mengalami perkembangan pada aspek sikap (afektif) dan 

keterampilan (psikomotor). Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, 

hasil penelitian dari Resti, et. al., (2015) menunjukkan bahwa penerapan genius 

learning/ holistic learning dapat digunakan.  

Alternatif pemecahan untuk mengatasi berbagai masalah dalam 

pembelajaran IPA di kelas salah satunya dengan penerapan model pembelajaran 

dengan pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and mathematics).  
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Pendekatan ini memfokuskan proses pembelajaran pada masalah kontekstual 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Revee (Firman, 2015), definisi pendidikan STEM sebagai 

pendekatan interdisiplin pada pembelajaran yang di dalamnya peserta didik 

menggunakan sains, teknologi, engineriing, dan matematika dalam konteks nyata 

yang mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga 

mengembangkan literasi STEM. Pendekatan ini mengarahkan peserta didik agar 

dapat bersaing dalam era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan.   

Menurut BSNP (2006), tujuan pembelajaran IPA menghendaki peserta didik 

mempunyai kemampuan mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan 

kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan teknologi, dan masyarakat. Oleh karena itu, IPA yang disusun 

berdasarkan fakta, fenomena, dan hasil penemuan ini menjadi salah satu unsur 

penting dalam proses perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pemilihan tema pembelajaran dalam penelitian ini didasarkan pada 

fenomena dan sikap kritis terhadap perubahan kondisi lingkungan kehidupan yang 

kompleks, dunia kerja yang semakin kompetitif di era informasi global 

mengharuskan peserta didik untuk lebih memperhatikan pengembangan 

kemampuan hidupnya dan keterampilan berkarir. Peserta didik memiliki 

kecakapan mengembangkan daya fleksibilitas dan daya adaptasi terhadap 

perubahan yang cepat. Karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengembangkan 

tema project cuci tanah dalam bahan ajar e-learning. Pemilihan tema project cuci 

tanah didasari oleh lingkungan hidup sehari-hari peserta didik di lingkungan 

agraris dan hasil studi sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

diketahui bahwa local content project cuci tanah dapat meningkatkan literasi 

lingkungan peserta didik secara signifikan, dimana analisis data N-Gain kelas 

eksperimen 34,72 dan N-Gain kelas kontrol sebesar 16,40 (Syifahayu, 2015). Ini 

membuktikan meskipun ada perbedaan signifikan pada kedua kelas tersebut, akan 
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tetapi keduanya masih dalam kategori yang sama, yaitu literasi lingkungannya 

kategori rendah. Oleh sebab itu peneliti bermaksud melakukan penelitian lanjutan 

dengan melakukan pengembangan bahan ajar e-learning berbasis STEM tema 

local content project cuci tanah. Setelah melalui beberapa tahap pengembangan 

disertai beberapa kali ujicoba, diperoleh data hasil ujicoba bahwa e-learning 

berbasis STEM tema local content project cuci tanah layak digunakan untuk 

meningkatkan keterampilam berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik. 

Hal ini berdasarkan pada hasil analisis data effect size kelas uji coba pada 

penguasaan konsep  sebesar 0,87 pada kategori sangat kuat. Effect size 

keterampilan berpikir kritis sebesar 0,85 dengan kategori sangat kuat. Setelah 

perbaikan e-learning berbasis STEM tema local content project cuci tanah 

dilakukan, akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penerapannya terhadap keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep 

peserta didik di dua kelas yang berbeda, yaitu kelas eksprimen dan kelas kontrol. 

Penetapan tema dalam pembelajaran IPA Terpadu, Project cuci Tanah untuk 

peserta didik kelas VII SMP/ MTs ini berdasarkan hasil analisis standar isi dan 

standar kompetensi dalam Kurikulum 2013. Materi-materi pada tema local 

content project cuci tanah, yaitu: (1) pengukuran, (2) lingkungan biotik dan 

abiotik, (3) unsur, senyawa dan campuran, (4) zat dan materi, (5) perubahan fisika 

dan perubahan kimia, (6) asam, basa dan garam, serta (7) pencemaran tanah. 

Untuk ketujuh topik tersebut agar mudah dipahami oleh peserta didik diperlukan 

bantuan bahan ajar yang berkualitas. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pengembangan bahan ajar. Bahan ajar 

yang baik sangat diperlukan dalam pembelajaran IPA Terpadu, sebaliknya, bahan 

ajar yang tidak berkualitas dapat menurunkan kompetensi peserta didik. Anwar 

dalam modul Pengolahan Bahan Ajar (2014) menyatakan bahwa tidak pernah ada 

satu strategi pembelajaran yang ideal untuk mengajar segala bentuk bahan ajar. 

Setiap bahan ajar memiliki karakteristik berbeda, sehingga perlu menggunakan 

strategi pembelajaran yang spesifik untuk itu. 
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Hal ini didukung pula oleh data lainnya dari hasil penelitian pendahuluan 

pada sepuluh orang responden guru SMP dari sepuluh sekolah yang berbeda. 

Tanggapan dari guru-guru tersebut antara lain: gambaran tentang  tampilan fisik 

buku 90% responden menyatakan menarik, petunjuk penggunaan bahan ajar 70% 

responden menyatakan mudah dipahami, 80% responden menyatakan komponen 

bahan ajar cukup membantu memahami materi pelajaran, kemampuam peserta 

didik memahami panduan hanya 60%, konsep bahan ajar sudah sesuai dengan 

standar isi 70%. Pengelolaan waktu untuk praktikum tidak memadai ini terlihat 

dari 80% responden memberikan tanggapan negatif untuk pertanyaan ini. 

Ketercapaian KKM hanya 50%, selain itu 60% responden menyatakan peserta 

didik sulit untuk dapat belajar mandiri, 80% bahan ajar belum memenuhi kriteria 

bahan ajar yang dapat membimbing peserta didik memiliki keterampilan berpikir 

kritis. 70% bahan ajar tersebut belum membantu kemampuan peserta didik dalam 

pemecahan masalah. 

Fakta konkret inilah yang mendasari dan melatarbelakangi penelitian 

tentang pentingnya pengembangan bahan ajar e-learning berbasis STEM pada 

tema local content project cuci tanah untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan penguasaan konsep peserta didik. Seiring dengan perkembangan 

teknologi yang semakin maju, pemanfaatan teknologi komputer dan internet 

memberikan banyak tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan dalam menunjang 

proses pembelajaran. Salah satu pemanfaatan teknologi komputer dan internet 

adalah sistem pembelajaran melalui belajar secara elektronik atau yang lebih 

dikenal dengan istilah e-learning (Munir dalam intan, 2014). Hasil penelitian 

Jetro, et. al (2012) menyatakan bahwa penggunaan e-learning dan efeknya 

terhadap proses pembelajaran diperoleh kesimpulan bahwa peserta didik yang 

menggunakan e-learning menunjukkan hasil belajar yang lebih baik daripada 

peserta didik yang tidak menggunakan e-learning. Sedangkan temuan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sanga, et. al (2013) menunjukkan bahwa 

partisipasi peserta didik perempuan lebih rendah dibandingkan peserta didik laki-

laki dalam pendidikan STEM menggunakan e-learning, meskipun diketahui pada 
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analisis disebutkan oleh para instruktur dan peserta didik  manfaat e-learning: 1) 

bahan pembelajaran tersedia gratis; 2) e-learning sangat fleksibel, memungkinkan 

belajar dimana saja dan kapan saja; 3) membentuk komunitas belajar peserta 

didik; 4) peserta didik berpartisipasi dalam kelompok belajar dan diskusi 

menggunakan e-learning dan pembelajaran terbuka meskipun jarak antar peserta 

didik semakin jauh; 5) e-learning mengurangi kontak fisik antar peserta didik; dan 

6) sebagai catatan: tugas dan pengumuman bisa dkomunikasikan kepada para 

peserta didik dan guru secara elektronik.   

Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 3, 

menyatakan: buku teks pelajaran (textbook) adalah buku acuan wajib untuk 

digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang 

memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak 

mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.   

Berdasarkan uraian di atas, gambar dan media lain seperti animasi dan video 

berfungsi untuk mengkonkretkan hal-hal yang bersifat abstrak. Pemilihan media 

tersebut begitu penting sebagai pengganti fenomena project cuci tanah yang 

sebenarnya. Hal ini disebabkan pembelajaran IPA Terpadu sulit dibahas hanya 

secara teoritis di kelas, tetapi perlu menghubungkan dengan kondisi lingkungan 

sebenarnya (Sumarmi, dalam Utomo: 2014).  

Menurut Arsyad (2011: 12) sesungguhnya, pengalaman konkret dan 

pengalaman abstrak dialami silih berganti; hasil belajar dari pengalaman langsung 

mengubah dan memperluas jangkauan abstraksi seseorang. Dan sebaliknya, 

kemampuan interpretasi lambang kata membantu seseorang untuk memahami 

pengalaman yang di dalamnya ia terlibat langsung. Oleh karena itu, fenomena 

project cuci tanah yang sulit dihadirkan ke dalam pembelajaran dapat 

diilustrasikan melalui gambar, animasi, atau video. 

Berdasarkan analisis tersebut, maka tema project cuci tanah perlu disajikan 

dalam bentuk bahan ajar yang terintegrasi. Artinya, bahan ajar yang dapat memuat 
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teks, gambar, animasi, dan video dalam satu kesatuan. Bahan ajar yang memenuhi 

kriteria tersebut adalah bahan ajar e-learning. Berkaitan dengan itu, bahan ajar e-

learning perlu dikembangkan di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Priowirjanto (2013), bahwa pengembangan bahan ajar berbasis web (e-learning) 

harus dikembangkan di sekolah menengah, karena selain dapat memuat berbagai 

macam media juga untuk mendukung pembelajaran yang dapat dilakukan dimana 

saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. 

Berdasarkan Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, 

salah satu prinsip pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013 adalah 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran. Suatu proses perkembangan teknologi yang 

diaplikasikan dalam hal penyampaian pengetahuan selama proses belajar 

mengajar disebut electronic learning atau e-learning. Meskipun e-learning bisa 

digunakan secara mandiri oleh peserta didik, namun eksistensi guru menjadi 

sangat berarti sebagai orang dewasa yang berfungsi memberi dukungan dan 

mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran (Plummer, 2012) 

Bahan ajar e-learning dipilih karena sesuai dengan perkembangan teknologi 

saat ini. Sehubungan dengan itu, bahan ajar e-learning memiliki keunggulan 

daripada bahan ajar lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rusman (2013) 

bahwa bahan ajar e-learning baik untuk pembelajaran karena memiliki 

keunggulan yang tidak dimiliki media kertas ataupun media yang lain. Format e-

learning yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku digital interaktif. Alas 

an pemilihan e-learning dalam format buku digital interaktif ini, setelah 

menggunakan edmodo dinilai tidak efektif dalam pembelajaran karena jaringan 

internet di sekolah tidak stabil dan efisiensi penggunaan media pembelajaran. 

Meskipun dalam proses pembelajaran telah dibantu dengan menggunakan 

media e-learning, bukan berarti tugas guru menjadi semakin ringan. Guru harus 

mampu memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi peserta didik, guru 

harus mampu memilih pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang dan 

menimbulkan aktifitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 
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Pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap suatu proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis 

pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada peserta didik (student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach) (Sudrajat, 

2008). 

Salah satu pendekatan yang selama ini dianggap berpusat pada peserta didik 

adalah pendekatan saintifik (scientific approach). Permendikbud No. 65 tahun 

2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah. Scientific approach adalah konsep 

dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari pemikiran tentang 

bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Scientific 

approach dalam proses pembelajaran mencakup komponen: mengamati, 

menanya, menalar, mencoba/mencipta, dan menyajikan/mengkomunikasikan 

(Kemendikbud, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan scientific approach diharapkan 

dapat membuat peserta didik lebih aktif. Namun, karena media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran ini masih merupakan media baru dan belum ada 

yang mengungkap secara empirik bahwa scientific approach berbantuan e-

learning berbasis STEM dapat mempengaruhi keterampilan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep peserta didik. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk 

mengungkap kebenaran mengenai pengaruh scientific approach berbantuan e-

learning berbasis STEM terhadap keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep peserta didik. 
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B. Rumusan Masalah   

Dari uraian latar belakang  dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Bagaimana 

pengaruh penerapan scientific approach berbantuan e-learning berbasis STEM 

tema local content Project Cuci Tanah terhadap keterampilan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep peserta didik?” 

Agar memperjelas lingkup persoalan penelitian, rumusan masalah di atas 

dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran yang menggunakan scientific 

approach berbantuan E-Learning dengan pendekatan STEM terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep  peserta 

didik? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik  

menggunakan scientific approach berbantuan e-learning berbasis STEM 

tema local content project cuci tanah? 

3. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep peserta didik menggunakan 

scientific approach berbantuan e-learning berbasis STEM tema local 

content project cuci tanah? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

pengaruh penerapan scientific approach berbantuan e-learning berbasis STEM 

pada tema local content project cuci tanah terhadap keterampilan berpikir kritis 

dan penguasaan konsep peserta didik. Adapun secara khusus tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai: 

1. Keterlaksanaan pembelajaran yang menggunakan scientific approach 

berbantuan e-Learning dengan pendekatan STEM terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik. 
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2. Peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik menggunakan 

scientific approach berbantuan e-learning berbasis STEM tema local 

content project cuci tanah. 

3. Peningkatan penguasaan konsep peserta didik menggunakan scientific 

approach berbantuan e-learning berbasis STEM tema local content project 

uci tanah. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah 

satu alternatif dalam upaya perbaikan dan pengembangan pembelajaran IPA, 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang 

relevan dan bahan kajian kearah pengembangan konsep-konsep kontekstual 

dan konseptual mengenai efektivitas model, metode, dan strategi proses 

pembelajaran IPA yang lebih memberi kebebasan pada keaktifan peserta 

didik untuk menggali, menemukan, dan mengenal objek pembelajaran 

secara langsung, sehingga belajar menjadi lebih otentik dan bermakna 

dalam diri peserta didik. 

2. Manfaat praktis: 

a. Bagi peserta didik; agar dapat menyenangi materi pembelajaran IPA, 

dapat membangun pemikiran dan sikap yang kreatif, minat, mampu 

memecahkan suatu permasalahan, mampu merencanakan suatu kegiatan, 

bekerjasama dalam tim atau kelompok secara lebih baik, memiliki 

keterampilan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menghasilkan suatu produk yang bermanfaat tinggi bagi diri sendiri dan 

orang lain. 

b. Bagi guru; hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah guru 

dalam ,menyampaikan materi pelajaran IPA, menciptakan suasana 
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pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mengoptimalkan 

berbagai sumber belajar yang tersedia di sekolah dan lingkungan sekitar, 

serta dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam membelajarkan materi –

materi IPA secara terpadu. Serta sebagai suatu alternatif cara 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter kreatif peserta didik, 

memberikan informasi dan wawasan dalam mengembangkan 

pembelajaran yang menuntut peserta didik mampu bekerja sama. 

c. Bagi sekolah; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran 

IPA terpadu sehingga menjadi penunjang tercapainya target kurikulum 

yang diharapkan. 

d. Bagi peneliti lain; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis sebagai model 

pembelajaran alternative pada materi yang berbeda.  

 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

 Struktur organisasi tesis ini terdiri atas lima bab yang dimulai dari bab I 

sampai dengan bab V dengan rincian sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari lima bagian yang ditulis dalam bentuk 

sub bab. Kelima bagian tersebut terdiri dari latar belakang penelitian, 

rumusan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan struktur organisasi tesis. 

2. Bab II Kajian Pustaka berisi kajian teori yang berkaitan dengan 

penelitian serta beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

3. Bab III Metode Penelitian yang berisi metode dan desain penelitian, 

lokasi dan subjek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

prosedur penelitian. 
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4. Bab IV Temuan dan Pembahasan yang berisi pemaparan hasil penelitian 

dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, serta hasil analisis 

data dan pembahasannya yang disajikan dalam rangka menjawab 

permasalahan penelitian.  

5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi yang berisi jawaban 

terhadap rumusan masalah dan masukan dalam penggunaan bahan ajar 

yang dihasilkan untuk penelitian selanjutnya. 


