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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "Pengaruh Model

Pembelajaran IPA Tematik, Interaktif, dan CLIS terhadap Peningkatan Penguasaan

Konsep, Kemampuan Berpikir Rasional, dan Keterampilan Proses Sains Siswa

SD Kelas IIF\ ini beserla seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan

saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai

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

menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan

adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini. atau ada klaim keaslian

karya saya ini.

Bandung, Maret2001

Yang membuat pernyataan,
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KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tesis yang berjudul

"Pengaruh Model Pembelajaran IPA Tentatik, Interaktif, dan CLIS Terhadap

Peningkatan Penguasaan Konsep, Kemampuan Berpikir Rasional, dan Keterampilan

Proses Sains Siswa SD Kelas ///" telah selesai ditulis. Tesis ini diajukan sebagai salah

satu syarat agar dapat mengikuti ujian tesis pada Program Pasca Sarjana DPI, dalam

Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk melihat pengaruh pembelajaran

dengan menerapkan model pembelajaran tematik, interaktif dan children learning in

science (CLIS) terhadap peningkatan penguasaan konsep, keterampilan berpikir rasional

dan keterampilan proses sains siswa kelas III SD. Upaya untuk meningkatkan berpikir

rasional siswa ini diberikan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa,

melakukan kegiatan (hands-on) dan melatih berpikirnya (minds-on) dan menggunakan

lingkungan sebagai sarana dan sumber belajar.

Tesis ini terdiri atas lima bab. BAB I berisi Pendahuluan yang membicarakan latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

penjelasan istilah. BAB II berisi tinjauan pustaka yang membicarakan tentang

pembelajaran IPA di sekolah dasar, berpikir rasional dan pengembangannya, model-

model pembelajaran IPA, bahan kajian kelas III SD caturwulan 1, hasil penelitian yang

relevan. BAB III berisi tentang metodologi penelitian, desain penelitian, subjek

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan

pengolahan data. BAB IV berisi tentang hasil penelitian, temuan dan pembahasan. BAB

V berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran peneliti.

Demikianlah tesis ini disusun. Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat

menjadi salah satu sumbangan yang berarti bagi pengembangan pembelajaran IPA di

SD.

Bandung, Pebruan 2001

Renny Sofiraeni
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