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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penerapan 

Pembelajaran Konseptual Interaktif dengan Pendekatan Multirepresentasi Untuk 

Meningkatkan Level Pemahaman Konsep dan Mengoptimalkan Capaian 

Keterampilan Komunikasi Ilmiah Pada Materi Usaha dan Energi” ini beserta 

seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 

menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 

adanya klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur penulis haturkan kehadirat 

Allah SWT  atas segala nikmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam 

penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat 

dan orang-orang yang menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman. Tesis ini 

berjudul “Penerapan Pembelajaran Konseptual Interaktif Dengan Pendekatan 

Multirepresentasi Untuk Meningkatkan Level Pemahaman dan Mengoptimalkan 

Capaian Keterampilan Komunikasi Ilmiah Pada Materi Usaha dan Energi”. 

Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk memenuhi salah satu dari syarat 

memperoleh gelar Magister Pendidikan Fisika pada Sekolah Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

Penelitian tesis ini dilandasi oleh adanya kesenjangan antara tuntutan 

ideal Permendiknas Nomor 20 Tahun 2016 mengenai SKL Pendidikan Dasar dan 

Menengah dengan kenyataan yang ada di lapangan yang menunjukkan rendahnya 

pemahaman konsep siswa dan keterampilan komunikasi ilmiah siswa. Hal ini 

merupakan masalah yang seharusnya segera diberikan solusinya agar masalah 

yang ada tidak berlarut-larut dan berkelanjutan. Hasil penelusuran yang dilakukan 

oleh peneliti adalah kurangnya inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

fisika sehingga pembelajaran yang ada tidak menunjang pengembangan 

pemahaman konsep siswa secara baik. Salah satu solusi yang paling tepat untuk 

dapat mengatasi masalah tersebut adalah penerapan inovasi pembelajaran yang 

mampu menunjang penanaman konsep siswa secara mendalam serta mampu 

melatihkan keteramplan komunikasi ilmiah siswa. 

Tesis ini  memaparkan proses penerapan pembelajaran, peningkatan level 

pemahaman siswa yang ditinjau dari hasil tes pemahaman konsep serta 

peninggian pencapaian keterampilan komunikasi ilmiah siswa pada tiap 

pertemuan pembelajaran. Penerapan pembelajaran dilakukan di salah satu SMA 

Negeri di Kota Sumedang dengan subjek penelitian yang memiliki karakteristik 

yang berbeda. Paparan hasil penelitian dibagi kedalam lima bab dimana masing-

masing bab berisi paparan sebagai berikut : Bab I memaparkan pendahuluan yang 



 
 

berisi latar belakang dan identifikasi masalah. Bab II memaparkan kajian pustaka 

dan kerangka pikir penelitian yang berisi kajian teori, kajian hasil-hasil penelitian 

terdahulu dan paparan tentang kerangka pikir penelitian, bab III memaparkan 

metodologi penelitian yang berisi desain, populasi dan sampel penelitian, 

instrumen pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi ilmiah serta teknik 

pengolahan data dan analisis data. Bab IV memaparkan hasil penelitian dan 

pembahasannya, dan bab V memaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi.  

Tak lain dari harapan peneliti adalah agar proses dan hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik 

manfaat praktis maupun manfaat praktis terutama untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dan standar kompetensi lulusan yang menjadi tuntutan di 

tingkat sekolah menengah atas.  

Penulis menyadari tesis ini sangat jauh dari sempurna, kekurangan 

terdapat di setiap bagian dalam tesis ini. Oleh karena itu, diharapkan saran dan 

kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ditemukan 

dalam penelitian ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran fisika sehingga dapat mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 
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