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PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Penerapan Model 

Problem Based Learning melalui Pendekatan Flipped Classroom termodifikasi 

untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Konsep dan Argumentasi Ilmiah 

Siswa SMP pada Materi Tekanan Zat” ini beserta seluruh isinya adalah benar-

benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam 

masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 

risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 

keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa 

Ta’ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul: “Penerapan Model Problem Based Learning 

melalui Pendekatan Flipped Classroom termodifikasi untuk Meningkatkan 

Kemampuan Memahami Konsep dan Argumentasi Ilmiah Siswa SMP pada 

Materi Tekanan Zat”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan IPA 

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.  

Tesis ini merupakan penelitian tentang penerapan model pembelajaran dan 

pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan siswa SMP dalam memahami 

konsep dan berargumentasi ilmiah pada materi Tekanan Zat. Penulis mencoba 

memaparkan tentang latar belakang yang melandasi penelitian, kajian teoritis 

yang mendukung, metode penelitian, temuan dan pembahasan serta kesimpulan 

dan implikasi dari penelitian ini. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat 

memberikan gambaran dan kontribusi dalam membelajarkan IPA di SMP melalui 

pembelajaran yang diterapkan.  

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini masih 

terdapat banyak kekurangan baik dalam penyajian, penulisan, tata bahasa maupun 

dari segi isi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar lebih 

baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi 

kemajuan dunia pendidikan.  
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