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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori  

2.1.1 Model Pembelajaran Integrative Learning 

2.1.1.1 Pengertian Model Integrative Learning 

Model Integrative Learning merupakan model pembelajaran 

dimana siswa sebagai pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Ritland model Integrative Learning terdiri atas empat tahapan 

yaitu informed exploration merupakan tahap pengumpulan informasi, 

enactment merupakan tahap perumusan masalah, evaluation local impact 

merupakan tahap menganalisis dan menyimpulkan data, dan evaluation 

broader impact merupakan tahap pengaplikasian konsep dalam konteks 

yang lebih luas. Model Integrative Learning merupakan model yang 

dapat menciptakan dan mengembangkan keterampilan terpadu pada 

siswa. Keterampilan secara terpadu lahir, berkembang, dan dioptimalkan 

melalui scientific approach yang terdiri dari 5M yaitu mengamati, 

menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, dan menyimpulkan berbagai 

fenomena atau informasi (Ardian & Dina, 2020, h. 45-46). 

Melalui model Integrative Learning siswa belajar lebih 

mendalam dalam memahami setiap konsep Fisika. Pada model 

pembelajaran ini, siswa didorong agar dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis sekaligus kemampuan dalam memecahkan 

setiap permasalahan. Oleh karena itu, dengan model ini penguasaan dan 
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pemahaman konsep Fisika siswa dapat lebih baik dan lebih bermakna. 

Menurut Shi model Integrative Learning merupakan model yang dapat 

meningkatkan pengetahuan lebih mendalam melalui pengalaman 

langsung yang dilalui siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

(Anifatul, dkk, 2016, h. 2-3). 

Karli dalam Diniya (2019, h. 146) menyebutkan bahwa model 

Integrative Learning merupakan model yang menggabungkan beberapa 

disiplin ilmu dalam menemukan konsep melalui keterampilan proses 

sains. Integrative Learning melatih siswa dalam menggabungkan 

beberapa bidang ilmu untuk menemukan konsep baru yang lebih 

bermakna.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model Integrative Learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang membuat siswa lebih memahami dan menguasai 

suatu konsep dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam 

memecahkan suatu permasalahan. 

2.1.1.2 Langkah-langkah Model Integrative Learning 

Langkah-langkah model pembelajaran Integrative Learning 

meliputi: (Anifatul, dkk, 2016) 

Kegiatan inti:  

1. Guru menampilkan gambar atau video terkait materi yang sedang 

dipelajari. 
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2. Guru meminta siswa agar membentuk kelompok untuk merumuskan 

masalah berdasarkan gambar atau video yang telah ditayangkan. 

3. Guru meminta siswa untuk menganalisis data secara berulang-ulang 

dan menyimpulkan data berdasarkan hasil diskusi. 

4. Guru meminta siswa untuk mengaplikasikan konsep kedalam 

kehidupan nyata untuk mengembangkan pemahamannya. 

Kegiatan akhir: 

1. Guru memberikan tugas rumah untuk memperdalam materi 

pembelajaran. 

2.1.1.3 Kelebihan Model Integrative Learning 

Model Integrative Learning memilki kelebihan yang dapat 

dilihat pada tahap yang keempat, yaitu tahap evaluation broader impact. 

Dimana tahap ini siswa berpikir secara luas dalam mengaplikasikan 

konsep yang didapatkan. Dengan Integrative Learning kemampuan 

siswa dapat berkembang, siswa lebih bertanggungjawab serta 

mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Integrative Learning 

merupakan pembelajaran yang lahir dari multiple prespektif baik dari 

disiplin ilmu, budaya, dan pengalaman pembelajaran seseorang dan 

berkembang menjadi pembelajaran yang modern dan membantu 

pendidik menciptakan susasana belajar yang aktif dan menyenangkan 

(Lis, dkk, 2015, h. 51). 
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2.1.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah kemampuan memberikan alasan dengan 

pertimbangan tertentu sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah pendapat 

itu benar atau sebaliknya. Kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan 

yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan suatu persoalan secara efektif 

dengan alasan yang tepat serta dapat membantu dalam menganalisis, 

mengevaluasi, serta mengambil keputusan terkait apa yang diyakini dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan (Ari & Gita, 2016, h. 111). 

Steven (1991) mendefinisikan berfikir kritis sebagai proses berpikir 

dengan baik dan benar dalam rangka menemukan pengetahuan atau ide yang 

relevan dan reliable dalam menyelesaikan masalah. Berpikir kritis melatih 

seseorang menggunakan daya nalar, kemampuan berpikir secara reflektif, 

bertanggung jawab, dan membuat seseorang terampil atau ahli dalam berpikir 

(In, 2013, h. 72). Demikian pula Ennis mendefinisikan berpikir kritis adalah 

berpikir secara reflektif dengan alasan tertentu dan fokus pada keputusan yang 

diyakini atau dilakukan (Utari, dkk, 2012, h. 18). 

Menurut Ennis (1996), kemampuan berpikir kritis terdiri dari 12 

indikator yang dirangkum dalam lima kegiatan berikut: 

1. Menjelaskan secara sederhana, yang didalamnya mampu melatih fokus 

dalam menganalisis pertanyaan, bertanya serta menjawab atau menanggapi 

pertanyaan. 
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2. Menciptakan kemampuan dasar, yaitu menilai kevalidan suatu sumber 

yang dijadikan sebagai rujukan dan mengevaluasi karya atau laporan dari 

sebuah pengamatan. 

3. Menarik kesimpulan, yang berarti merumuskan hasil akhir yang telah 

melalui pertimbangan yang matang. 

4. Menjelaskan lebih dalam, yang berarti menjelaskan definisi-definisi atau 

suatu konsep, mengevaluasi, serta menjelaskan alasan lahirnya suatu 

dugaan. 

5. Menyusun rencana dan teknik, yang berarti mengambil sikap dalam 

mencari alternatif, serta mampu berhubungan atau bekerja sama dengan 

orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang sangat penting bagi setiap orang yang digunakan dalam 

memecahkan setiap masalah dengan berpikir secara serius, aktif, teliti dalam 

menganalisis semua informasi yang diterima dengan berdasarkan alasan yang 

rasional dan relevan terhadap permasalahan sehingga setiap keputusan dan 

tindakan yang diambil adalah baik dan benar. 

Perkembangan kemampuan berpikir kritis tidak sejalan dengan 

perkembangan jasmani yang terjadi pada setiap orang. Hal ini disebabkan 

karena kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif, efektif dan berpikir 

logis sehingga sikap dan keputusan yang dihasilkan adalah tepat. Kemampuan 

berpikir kritis pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada latihan dan 
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kebiasaan yang sering dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis tersebut (Fakhriyah, 2014, h. 96). 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya 

kemampuan berpikir kritis seseorang adalah terjebak dalam rutinitas. 

Seseorang sering terjebak dalam rutinitas karena sering menerapkan suatu 

kebiasaan secara berlebihan. Selain itu, faktor-faktor lain yang juga dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis seseorang adalah kondisi 

fisik, keyakinan diri/motivasi, rasa cemas, kebiasaan atau rutinitas yang 

dikerjakan, perkembangan intelektual, pendirian, perasaan atau emosi, dan 

pengalaman yang sering dilakukan atau didapatkan ketika sedang 

menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan (Yanti & Mulyadi, 2019, h. 22).  

2.1.3 Penguasaan Konsep  

Konsep merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk dikuasai 

siswa dalam proses pembelajaran. Santrock (2001) menyatakan bahwa konsep 

dapat membantu siswa dalam meminimalisir, merangkum, dan mengatur setiap 

informasi yang diterima. Penguasaan konsep merupakan tujuan utama dari 

suatu pembelajaran. Penguasaan konsep, khususnya konsep IPA merupakan 

hal yang penting bagi siswa dalam rangka menemukan dan mengombinasikan 

pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, penguasaan konsep dapat membantu 

siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari melalui proses belajar (Marlina, dkk, 2017, h. 1510). 

Konsep merupakan tanda atau simbol yang diberikan pada suatu 

obyek sehingga memudahkan obyek tersebut dipahami dan dimengerti. 
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Seseorang yang mampu menguasai simbol atau tanda suatu obyek berarti telah 

mampu menguasai konsep dari obyek tersebut. Penguasaan konsep yang 

dimaksud tidak sekedar memahami secara sederhana, namun dapat pula 

dijabarkan sebagai kemampuan mengerti, memahami, mengaplikasikan, 

mengklasifikasikan, mengeneralisasikan, mensintesis, dan menyimpulkan 

obyek-obyek tertentu sehingga melahirkan konsep baru yang lebih rasional dan 

bermakna (Hermawanto, dkk, 2013, h. 68). 

Anderson menjelaskan bahwa pengetahuan konseptual terdiri dari 

pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih 

kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks. Secara umum 

konsep menjelaskan gambaran dari suatu peristiwa. Konsep penting untuk 

dikuasai agar seseorang dapat melakukan komunikasi, mengklasifikasikan ide, 

gagasan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata orang tersebut (Ni, 

dkk, 2016, h. 75). Sedangkan Dahar (1989) mendefinisikan penguasaan konsep 

sebagai kemampuan ilmiah siswa dalam memahami peristiwa secara teori dan 

diwujudkan melalui aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

(Bajongga, 2014, h. 66). 

Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami 

konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaran. Penguasaan konsep merupakan 

kemampuan ilmiah siswa dalam memahami peristiwa secara teori dan 

diwujudkan melalui praktik dalam kehidupan nyata. Adapun beberapa 

indikator penguasaan konsep berdasarkan taksonomi bloom yaitu mengingat 

(C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), 
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mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). Siswa dapat dikatakan menguasai 

konsep jika siswa tersebut benar-benar memahami serta menguasai konsep dan 

mampu mengungkapkan dengan bahasa sendiri sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya 

sehingga siswa tersebut benar-benar paham dan menguasai konsep tersebut 

(Sitti, dkk, 2016, h. 250). 

2.1.4 Konsep Gerak Lurus 

Suatu benda dapat di katakan bergerak apabila kedudukannya 

senantiasa berubah terhadap titik acuan tertentu. Gerak dapat diartikan sebagai 

perubahan benda secara kontinu. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang 

memiliki lintasan berbentuk garis lurus (Heru, 2019, h. 39). 

2.1.4.1  Besaran-besaran dalam Gerak Lurus 

Dalam gerak, kita akan terlibat besaran skalar dan besaran 

vektor. Besaran-besaran gerak lurus terdiri dari:  

1. Posisi, Jarak, dan Perpindahan  

Posisi biasanya digambarkan melalui titik koordinat. Posisi 

adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu 

acuan tertentu. Jika posisi benda mengalami perubahan, maka benda 

tersebut dikatakan bergerak. Sedangkan jarak merupakan panjang 

lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu 

tertentu. Adapun perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau 

posisi suatu benda dalam waktu tertentu. Perpindahan bergantung 

pada arah sehingga termasuk besaran vektor. Oleh karena itu, 
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perpindahan dapat bernilai positif atau negatif. Sedangkan jarak tidak 

bergantung pada arah sehingga termasuk besaran skalar. Oleh karena 

itu, jarak selalu bernilai positif.  

Untuk melihat perbedaan antara jarak dan perpindahan, 

perhatikan gambar Gambar 2.1 Sinta dan Dewi setiap pagi berangkat 

sekolah bersama-sama. Sinta menempuh jarak 700 m, yaitu 

menempuh jarak 300 m dari rumahnya menuju rumah Dewi 

dilanjutkan dengan menempuh jarak 400 m dari rumah Dewi menuju 

sekolah. Namun, perpindahan yang dialami Sinta sejauh 500 m dari 

rumahnya menuju sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Perbedaan Jarak dan Perpindahan 
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2. Kelajuan dan Kecepatan 

Orang awam mengira bahwa keajuan sama dengan 

kecepatan, padahal dalam Fisika keduanya berbeda. Kelajuan 

merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran 

vektor. Istilah “kelajuan” (speed) merujuk pada seberapa jauhnya 

sebuah benda bergerak dalam suatu interval waktu tertentu tanpa 

memperhatikan arahnya. Sedangkan kecepatan diartikan sebagai 

besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang 

waktu tertentu. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi 

jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya dengan rumus: 

𝑣 =
𝑠

𝑡
 

Keterangan: 

𝑣 = kelajuan rata-rata (m/s) 

𝑠 = jarak total (m) 

𝑡 = selang waktu (s) 

   

Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara 

perpindahan dan selang waktunya dengan rumus: 

�̅� =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
=

𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
 

Keterangan: 

�̅� = kecepatan rata-rata (m/s) 

𝛥𝑥 = perpindahan (m) 

𝛥𝑡 = selang waktu (s) 

𝑥1 = posisi awal (m) 

𝑥2 = posisi akhir (m) 

𝑡1 = waktu saat di  𝑥1 

𝑡2 = waktu saat di  𝑥2 
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3. Percepatan dan Perlajuan 

Dalam melakukan perubahan kecepatan, benda yang 

bergerak memerlukan waktu. Benda yang kecepatannya berubah 

berarti benda tersebut mengalami percepatan. Percepatan rata-rata 

adalah perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu. Percepatan 

rata-rata dirumuskan: 

�̅� =
𝛥�̅�̅̅ ̅̅

𝛥𝑡
=

�̅�𝑡 − �̅�0

𝑡 − 𝑡0
 

Keterangan: 

�̅� = percepatan rata-rata (m/s2) 
𝛥�̅� = perubahan kecepatan (m/s) 

𝛥𝑡 = selang waktu (s) 
�̅�𝑡 = kecepatan saat 𝑡 (m/s) 
�̅�0 = kecepatan awal (m/s) 
𝑡0 = waktu awal (s) 
𝑡 = waktu akhir (s) 

 

Oleh karena kecepatan merupakan besaran vektor, 

percepatan rata-rata termasuk besaran vektor. Percepatan sesaat 

adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam selang waktu 

yang sangat singkat (𝛥𝑡 mendekati nol). Sedangkan perlajuan 

merupakan harga (nilai) dari percepatan. Perlajuan tidak mengenal 

arah sehingga nilainya selalu positif. Dengan demikian, perlajuan 

termasuk besaran skalar.  

2.1.4.2 Jenis Gerak Lurus 

Setelah mengetahui besaran-besaran yang ada dalam gerak 

lurus dimana didalamnya termasuk besaran percepatan. Jika ditinjau 
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α 

s(m) 

t (s) 

dari besaran percepatan, maka gerak lurus di bedakan menjadi dua 

jenis, yakni gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. 

1. Gerak Lurus Beraturan (GLB)  

Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak benda 

pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Benda memilki 

kelajuan tetap jika benda menempuh jarak yang sama untuk 

selang waktu yang sama. Misalnya, sebuah mobil bergerak 

dengan kelajuan tetap 75 km/jam atau 1,25 km/menit, berarti 

setiap menit mobil tersebut menempuh jarak 1,25 km. 

Hubungan antara jarak (s) terhadap waktu (t) pada benda 

yang bergerak lurus beraturan, akan memberikan grafik 

berbentuk garis lurus miring ke atas melalui titik asal koordinat O 

(0,0), seperti gambar 2.2 berikut. 

  

   

 

 

 

 

Gambar 2.2 Grafik jarak terhadap waktu pada GLB 

Ditinjau dari kemiringan grafik, maka: 

tan α =
𝑠

𝑡
= 𝑣 
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v 

t 

Dengan demikian, jika grafik jarak terhadap waktu (𝑠 −

𝑡) dari dua benda yang bergerak beraturan berbeda 

kemiringannya, grafik dengan sudut kemiringan besar 

menunjukkan kecepatan yang lebih besar. 

Hubungan antara kelajuan (𝑣) terhadap waktu (t) pada 

benda yang bergerak lurus beraturan, akan memberikan grafik 

berbentuk garis lurus horizontal, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 2.3. Bentuk ini menunjukkan bahwa pada GLB, kelajuan 

selalu tetap untuk selang waktu kapan pun. 

  

 

 

Gambar 2.3 Grafik kelajuan terhadap waktu pada GLB 

Pada GLB, kelajuan selalu tetap. Jarak sebanding 

dengan selang waktu sehingga persamaan pada GLB secara 

matematis ditulis: 

   𝑠 = 𝑣 𝑡 

Keterangan:  

𝑠 = jarak (m) 

𝑣 = kelajuan (m/s) 

𝑡 = selang waktu (s) 

 

Jika diperhatikan kembali grafik kelajuan terhadap 

waktu (𝑣 − 𝑡) di atas, jarak (𝑠) merupakan luas daerah yang 

dibatasi oleh 𝑣 dan 𝑡. Pada gambar 2.4, jarak (𝑠) sama dengan 

luas persegi panjang dengan panjang 𝑡 dan lebar 𝑣. 
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Gambar 2.4 Luas daerah yang diarsir sama dengan jarak tempuh 

 

2. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) didefinisikan 

sebagai suatu jenis gerak benda pada lintasan lurus dengan 

percepatan tetap. Percepatan tetap maksudnya yaitu percepatan 

yang memiliki nilai perubahan kecepatan dan arah tetap. 

Persamaan dalam GLBB dituliskan sebagai berikut. 

Dari persamaan 𝑎 =
𝑣𝑡−𝑣0

𝑡−𝑡0
 jika 𝑡0 = 0, akan diperoleh: 

𝑎 =
𝑣𝑡 − 𝑣0

𝑡 − 𝑡0
 

𝑎𝑡 = 𝑣𝑡 − 𝑣0 

𝑣𝑡 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

Berdasarkan persamaan di atas, maka didapatkan grafik 

hubungan antara v dan t sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Grafik Hubungan v-t pada GLBB 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa perpindahan yang 

ditempuh benda (x) dalam waktu (t) sama dengan luas daerah di 

bawah grafik yang dibatasi oleh sumbu v dan t (daerah yang 

diarsir). 

Jika 𝑣𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑣0+𝑣𝑡

2
, dengan 𝑣𝑡 = kelajuan akhir 

benda maka jarak yang ditempuh adalah kelajuan rata-rata dikali 

waktu tempuh. 

𝑠 = (
𝑣0 + 𝑣𝑡

2
) 𝑡 

𝑠 = (
𝑣0 + 𝑣0 + 𝑎𝑡

2
) 𝑡 

𝑠 =
2𝑣0𝑡 + 𝑎𝑡2

2
 

𝑠 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

Dengan memasukkan 𝑡 =
𝑣𝑡−𝑣0

𝑎
 ke 𝑠 = 𝑣0𝑡 +

1

2
𝑎𝑡2, diperoleh: 

𝑠 = 𝑣0 (
𝑣𝑡 − 𝑣0

𝑎
) +

1

2
𝑎 (

𝑣𝑡 − 𝑣0

𝑎
)
2

 

𝑠 =
𝑣0𝑣𝑡 − 𝑣0

2

𝑎
+

1

2
𝑎

(𝑣𝑡
2 − 2𝑣𝑡𝑣0 + 𝑣0

2)

𝑎2
 

𝑠 =
𝑣0𝑣𝑡 − 𝑣0

2

𝑎
+

(𝑣𝑡
2 − 2𝑣𝑡𝑣0 + 𝑣0

2)

2𝑎
 

𝑠 =
2𝑣0𝑣𝑡 − 2𝑣0

2 + 𝑣𝑡
2 − 2𝑣𝑡𝑣0 + 𝑣0

2

2𝑎
 

𝑠 =
𝑣𝑡

2 − 𝑣0
2

2𝑎
 

𝑣𝑡
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎𝑠 
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2.2 Kajian Relevan 

1. Anggun Variasi Islami, dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Penguasaan Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Siswa 

Melalui Metode Integrative Learning”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah fisika 

siswa yang belajar menggunakan Integrative Learning lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang belajar dengan inkuiri terbimbing. 

2. Ardian Asyhari dan Dina Hariyanti (2020) melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pembelajaran Integrative Learning(IL) dan Pedict, 

Discus, Explain, Observe, Discuss (PDEODE) Terhadap Pemahaman 

Konsep”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Integrative Learning(IL) dan Pedict, Discus, Explain, Observe, Discuss 

(PDEODE)  sama baiknya untuk diterapkan ke dalam pembelajaran tetapi 

tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep. 

Artinya, siswa yang mempunyai kemampuan pemahaman konsep tinggi 

akan lebih mudah belajar dengan menggunakan kedua model tersebut 

dengan begitu pemahaman konsep akan baik juga. Sedangkan yang 

memiliki pemahaman konsep yang rendah akan cukup sulit memahami 

konsep dan hasil belajarnya akan mendapatkan nilai yang rendah juga. 

3. Lis Suswati, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Integrative Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Penguasaan Konsep Fisika Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar 
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dengan pembelajaran Integrative Learning lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran Guided Inquiry.  

4. Muhammad Nur Hudha, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Perubahan Konseptual Fisika Dengan Authentic Problem Melalui 

Integrative Learning Pada Topik Gerak Lurus Pada SMA Suryabuana 

Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan 

konseptual pada siswa setelah dilakukan pembelajaran Authentic Problem 

melalui Integrative Learning dimana rata-rata skor penguasaan konsep 

berubah dari 41,7 menjadi 76,27. 

5. Melanie L. Styers, dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul “Active 

Learning in Flipped Life Science Courses Promotes Development of 

Critical Thinking Skills”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

menerapkan strategi pembelajaran aktif di kelas dapat bermanfaat dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama menggunakan model Integrative Learning dalam mengukur kemampuan 

berpikir kritis maupun penguasaan konsep siswa. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada jenis penelitian, subyek penelitian, dan materi penelitian. 

 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian  

Kerangka pikir berfungsi membantu peneliti agar lebih memusatkan 

penelitiannya serta untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang dipilih 

peneliti. Kerangka pikir merupakan bagian dari teori yang menjelaskan tentang 

alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis yang akan menggambarkan alur 
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pemikiran peneliti dan memberikan gambaran kepada pembaca terkait hipotesis 

yang diajukan (Arikunto, 2013, h. 87). 

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada kajian teori di atas, 

maka kerangka pikir penelitian ini dapat diilustrasikan dengan bagan berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris 

dengan data (Sugiyono, 2015, h. 96). 

Berdasarkan kajian teori penelitian dan kerangka pikir penelitian di atas 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 9 

Kendari. 

2. Terdapat perbedaan penguasaan konsep Gerak Lurus pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 9 

Kendari. 

 

 

 

 

 


