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PRAKATA PENULIS 

 
Puji syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah Azza wa 
Jalla, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga Buku Referensi dengan judul “Pembelajaran Sains 
Berbasis Inkuiri Terintegrasi Keislaman” ini dapat 
terselesaikan. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu 
’Alaihi Wasallam yang menuntun kita kepada jalan yang benar.  
 
Buku Referensi ini terdiri atas 4 bab yang menyajikan tentang 
a) pendahuluan, b) integrasi pembelajaran inkuiri dan sikap 
ilmiah terhadap berpikir kritis mahasiswa, c) integrasi 
pembelajaran inkuiri dan pengetahuan keislaman terhadap 
kecakapan hidup (life skills) mahasiswa, dan d) penutup. Pada 
bagian akhir buku dilengkapi dengan lampiran yang bisa 
menjadi role model dalam penyusunan lembar kerja mahasiswa 
(LKM) pembelajaran berbasis inkuiri, instrumen (tes) berpikir 
kritis, angket sikap ilmiah, tes pengetahuan keislaman dan 
instrumen kecakapan hidup.  
 
Buku ini mengupas secara detail baik secara teori dan praktik 
berdasarkan hasil riset dan studi literatur tentang arti penting 
pembelajaran berbasis inkuiri dan integrasi keislaman di 
dalamnya. Pembelajaran sains berbasis inkuiri menjadi role 
model pembelajaran dalam buku ini. Hal ini memberikan 
semangat agar dalam mengajarkan sains, setiap pendidik harus 
kembali ke khittoh sains itu sendiri. Karena ilmu sains 
didapatkan melalui proses inkuiri (penemuan/by reseach) ala 
ilmuan.  
 
Sintaks pembelajaran inkuiri akan memfasilitasi setiap peserta 
didik (mahasiswa) untuk melalui proses kerja ilmiah sehingga 
akan mengasash dan membina kemampuan berpikir dan 
bersikap ilmiah serta mengasah kecakapan hidup pada setiap 
dimensinya (personal, sosial, akademik dan vokasional). 
Integrasi pengetahaun keislaman yang menjadi tinjauan 
(moderator variable) dalam penelitian ini tentunya menjadi 
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aspek yang penting untuk dikaji. Berpijak dari keyakinan 
bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah swt pencipta semesta 
Alam, menjadi spirit untuk mencoba mencari interkoneksi dan 
sinergi yang terkandung dalam ilmu sains dan keislaman. 
Sehingga ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dari berbagai 
fenomena alam (ayat-ayat kauniyah ilahi) akan melengkapi 
ayat-ayat kauliayah. Hal ini berimplikasi pada semakin 
bertambahnya keimanan akan keberadaan Sang Maha 
Pencipta alam semesta. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk kesempurnaan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini 
dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan. 

 
               Mataram,15 Oktober 2020

  

  Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sains merupakan sebuah aktivitas kreatif dalam banyak aspeknya 
menyerupai aktivitas-aktivitas lain yang dilahirkan manusia. Seorang 
saintis harus memutuskan hal-hal apa yang relevan dalam observasi dan 
eksperimen yang dijalankannya terutama dalam proses pembelajaran. 
Menurut Mariana dan Praginda, sains atau Ilmu Pengetahuan Alam 
didefinisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 
secara sistematis yang ditandai dengan adanya kegiatan ilmiah.1 

Pendidikan IPA (Sains) adalah salah satu aspek pendidikan 
yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam 
pendidikan sains tersebut tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan 
teori yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan atau proses 
aktif menggunakan pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala 
alam yang belum diterangkan. Dengan demikian, tuntutan untuk terus 
menerus memutakhirkan pengetahuan sains menjadi suatu keharusan. 
Sains sebagai sebuah produk karena terdiri dari sekumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip dan 
hukum tentang gejala alam. Sains sebagai sebuah proses, karena 
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis 
yang dilakukan untuk menemukan konsep, prinsip dan hukum tentang 
gejala alam termasuk di dalamnya adalah kemampuan berpikir untuk 
menyusun dan menemukan konsep-konsep baru. Sedangkan sains 
sebagai suatu sikap, karena diharapkan mampu menimbulkan karakter 
bagi siswa sesuai dengan nilai siswa. 

 
1 Mariana, I. M. A., dan Praginda, W. 2009. Hakikat IPA dan Pendidikan 

IPA: Untuk Guru SD. Bandung: PPPPTK IPA 
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Kegiatan ilmiah siswa dapat ditunjang dengan implementsi 
model pembelajaran inkuiri. Menurut Abidin, model pembelajaran 
inkuiri adalah suatu model pembelajaran yang dikembangkan agar 
mahasiswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi 
dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, 
topik, atau isu tertentu. Model ini menuntut mahasiswa untuk 
melakukan serangkaian investigasi, eksplorasi, pencarian, eksperimen, 
penelusuran, dan penelitian. Model pembelajaran inkuiri diterapkan 
dengan cara memberikan sebuah masalah, kemudian dengan bertanya 
dan melakukan eksperimen siswa diajak untuk membangun dan 
menguji gagasan-gagasan.2 

Sasaran semua cabang sains pada umumnya adalah mencoba 
menemukan keteraturan di dalam observasi terhadap dunia di 
sekeliling kita.3 Selain banyak konsep yang abstrak, untuk memahami 
sains diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kemampuan 
matematika sebagai alat bantunya.4 Kemampuan berpikir kritis 
termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu kemampuan yang 
berfokus pada hal-hal yang masuk akal dan reflektif, sehingga mampu 
menarik kesimpulan untuk mempercayai sesuatu dan melaksanakan 
apa yang diputuskan.5  

Sanjaya menyatakan bahwa salah satu tujuan dari implementasi 
model pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis secara sistematis, logis dan kritis. Pembelajaran inkuiri 
berlandaskan paham kostruktivis yang cocok untuk pembelajaran 
fisika. Aktivitas pembelajaran dapat dikembangkan dengan memberi 
kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri dan pengawasan 
yang tidak terlalu ketat.6 Menurut Sadeh dan Zion dalam inkuiri 
terbimbing dosen menyediakan masalah dan mahasiswa 

 
2 Abidin, Y. 2014. Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. 

Bandung: PT Refika Aditama. 
3 Giancoli. 2014. Fisika: Prinsip dan Aplikasi, Jakarta: Erlangga. 
4 Gultom, M. dan Sinuraya, J. 2016. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

Berbasis Pictorial Riddle dan Berpikir Kritis terhadap Hasil Belajar Fisika SIswa 
SMAN 17 Medan T.P 2015/2016. Jurnal Inpafi 4 (3): 118-128  

5 Azizah, H.N., Jayadinata, A.K., dan Gusrayani, D. 2016. Pengaruh 
Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa pada Materi Energi dan Bunyi. Jurnal Pena Ilmiah 1 (1): 51-60. 

6 Sanjaya. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses. Jakarta: 
Kencana Pradana. 
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mengidentifikasi dengan arahan pertanyaan serta menentukan proses 
dan hasil.7  

Inovasi dalam pembelajaran IPA tidak hanya mengukur hasil 
belajar mahasiswa melainkan juga kemampuan berpikir kritisnya. 
Kemampuan berpikir kritis mahasiswa diketahui melalui model 
pembelajaran inkuiri yang memberi fasilitas kepada mahasiswa untuk 
merancang dan menemukan jawaban-jawaban secara langsung dari 
permasalahan yang diajukan. Mahasiswa dituntut untuk melakukan 
suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan pengetahuan serta memiliki 
sikap ilmiah yang tinggi agar mampu memecahkan masalah-masalah 
IPA yang nantinya dapat membantu dalam menyelesaikan masalah 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 
sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja tetapi juga 
merupakan suatu proses penemuan. Hal ini yang melandasi salah satu 
tujuan pembelajaran sains yaitu mahasiswa memiliki kemampuan 
melakukan metode ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 
bersikap, dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi, sebagai aspek 
penting dalam menumbuhkan life skill atau kecakapan hidup.8  

Kecakapan hidup (life skill) merupakan kecakapan yang harus 
dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan 
kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara 
proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu 
mengatasinya. Menurut konsepnya kecakapan hidup dibagi menjadi 
dua jenis yaitu: kecakapan hidup generik dan kecakapan hidup spesifik. 
Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal (personal skill) 
dan kecakapan sosial (social skill), sementara kecakapan hidup spesifik 
dibagi lagi menjadi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.9  

 
7 Sadeh, I. dan Zion, M. 2009. The Development of Dynamic Inquiry 

Performances within an Open Inquiry Setting. Journal of Research in Science Teaching 
46 (10): 1137-1160. 

8 Arizona, K., Harjono, A., dan Jufri, A.W. 2013. Pengaruh Implementasi 
Media Tiga Dimensi Kemagnetan Berbasis Inkuiri (MTDKBI) melalui Strategi 
Kooperatif terhadap Kecakapan Sosial. Jurnal Erudio, 1 (2), 134-138. 

9 Puskur. 2007. Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup. Jakarta: 
Balitbang Depdiknas. 
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Keempat dimensi kecakapan hidup secara berkelanjutan harus 
dimiliki oleh peserta didik sejak TK hingga sekolah menengah, bahkan 
perguruan tinggi sekalipun. Namun dalam praktiknya, penekanan 
pendidikan kecakapan hidup tetap mempertimbangkan tingkat 
perkembangan peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan. 
Dominansi pendidikan kecakapan hidup pada jenjang perguruan tinggi 
ditekankan pada semua ruang lingkup kecakapan hidup baik kecakapan 
hidup umum (kecakapan personal dan sosial) maupun kecakapan 
hidup spesifik (kecakapan akademik dan vokasional). Pendidikan life 
skill secara umum adalah  pendidikan yang diberikan kepada warga 
belajar untuk lebih memaknai tentang hakikat belajar yang 
sesungguhnya. Konsep pendidikan berorientasi life skill atau kecakapan 
hidup mengisyaratkan agar pendidikan mampu memberikan bekal 
untuk hidup secara bermakna bagi semua peserta didik.10 

Implementasi pendidikan kecakapan hidup dalam 
pembelajaran sains sesuai dengan tingkat fisiologis dan psikologis 
peserta didik. Pada pelaksanaannya, aspek kecakapan hidup 
dikembangkan atau diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan sehingga berpengaruh terhadap metode atau model 
pembelajaran yang digunakan. Oleh sebab itu untuk mempersiapkan 
lulusan yang memiliki kecakapan hidup perlu dirancang sebuah model 
dalam pembelajaran sains yang sesuai untuk pengembangan kecakapan 
hidup.11 Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 
adalah pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang 
dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai 
kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan 
terampil dalam menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga 
kelangsungan hidup dan perkembangannya. 

Karakteristik matakuliah pembelajaran sains menuntut 
mahasiswa belajar aktif dengan cara menemukan sendiri 
pengetahuannya melalui pengalaman langsung yang dilakukan melalui 
kegiatan ilmiah. Hal ini sangatlah sejalan dengan model pembelajaran 
inkuiri. Model pembelajaran inkuiri adalah model pembelajaran yang 

 
10  Anwar. 2006. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education). 

Bandung: Alfabeta. 
11 Mujakir. 2012. Pengembangan Life Skill dalam Pembelajaran Sains. 

Jurnal Ilmiah DIDAKTITA, XIII (1), 1-13. 
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melibatkan mahasiswa aktif dalam proses penemuan pengetahuan 
melalui kegiatan eksperimen dengan panduan lembar kerja mahasiswa 
(LKM) yang telah disediakan rumusan masalah, alat dan bahan 
penelitian, serta prosedur penelitian, sedangkan tugas mahasiswa 
menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan serangkaian tahapan 
penelitian yang dimulai dari tahap penetapan masalah, merumuskan 
hipotesis, melaksanakan penelitian, mengolah dan menganalisis data, 
serta menguji hipotesis. 

Model pembelajaran berbasis inkuiri merupakan alternatif 
model pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa dalam 
menunjang kecakapan hidup mereka. Sesuai dengan karakteristik 
pembelajaran sains yaitu mempelajari alam semesta dan gejala-gejala 
alam yang terjadi di dalamnya, maka dalam prosesnya bisa 
dikembangkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada 
kompetensi akademik, tetapi juga yang dapat menunjang semua 
dimensi kecakapan hidup.  

Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan investigasi mendalam 
tentang sebuah topik dari dunia nyata. Kegiatan eksperimen ala ilmuan 
memfasilitasi mahasiswa untuk mengkonstruksi kecakapan hidup 
mereka baik pada ruang lingkup personal, sosial, akademik maupun 
vokasional. Pada kehidupan nyata, perlu disadari bahwa keempat 
dimensi kecakapan hidup tersebut tidak berfungsi secara terpisah. Oleh 
karena itu, semua ruang lingkup kecakapan hidup yang telah dijelaskan 
mutlak untuk dimiliki oleh mahasiswa.   

Menurut Gulo model inkuiri merupakan suatu rangkaian 
kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 
mahasiswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 
logis, analitis, sehingga mahasiswa dapat merumuskan sendiri 
penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran inkuiri 
merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang tepat 
digunakan dalam pembelajaran sains karena dapat mengembangkan 
kemampuan mahasiswa untuk memahami dan memperoleh 
pengetahuan melalui cara berpikir sistematis dan ilmiah. Inkuiri lebih 
mengutamakan aktivitas mahasiswa dalam proses kegiatan 
pembelajaran yang mana mahasiswa membangun pengetahuan dan 
pemahaman tentang bagaimana seorang ilmuwan bekerja.12 

 
12 Gulo, W. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. 
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Keunggulan penggunaan model pembelajaran inkuiri adalah 
memacu keinginan mahasiswa untuk mengetahui, memotivasi mereka 
untuk melanjutkan pekerjaan sehingga mereka menemukan jawaban 
dan belajar menemukan masalah secara mandiri dengan memiliki 
keterampilan berpikir kritis. Manfaat yang diperoleh dalam 
pembelajaran inkuiri  adalah  mahasiswa  akan  memahami konsep-
konsep dasar dan ide-ide lebih baik, membantu dalam menggunakan  
daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru dan 
mampu mengembangkan  kemampuan berpikir kritis mereka. Belajar 
dengan model inkuiri memanfaatkan keingintahuannya untuk 
mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan/masalah yang  
dimilikinya.  Pertanyaan/masalah  dapat  memotivasi mahasiswa untuk 
mencari tahu jawabannya melalui perencanaan dan pelaksanaan 
penyelidikan. Proses pembelajaran seperti ini akan melibatkan secara 
maksimal seluruh kemampuan mahasiswa untuk mencari dan  
menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka 
dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 
Dengan demikian proses penyelidikan yang dilakukan mahasiswa 
dalam pembelajaran akan memberikan pemahaman yang lebih baik 
dan menjadi  lebih bermakna. 

Model pembelajaran berbasis inkuiri merupakan alternatif 
model pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa dalam 
menunjang kecakapan hidup mereka. Kegiatan eksperimen ala ilmuan 
memfasilitasi mahasiswa untuk mengkonstruksi kecakapan hidup 
mereka pada keempat dimensi kecakapan hidup baik pada ruang 
lingkup personal, sosial, akademik maupun vokasional. Pada 
kehidupan nyata, perlu disadari bahwa keempat dimensi kecakapan 
hidup tersebut tidak berfungsi secara terpisah. Keempat dimensi 
kecakapan hidup sangat memungkinkan untuk dipupuk melalui ajaran 
Agama Islam. 

Keempat dimensi kecakapan hidup yaitu kecakapan akademik, 
kecakapan vokasional, kecakapan personal dan kecakapan sosial sangat 
memungkinkan untuk dipupuk melalui ajaran Agama Islam yang luhur. 
Dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, terdapat norma-norma yang 
menjelaskan agar umat Islam memiliki sifat-sifat mulia baik secara 
personal maupun sosial seperti jujur, bekerja keras, tidak putus asa, 
bertanggung jawab, religius membantu yang lemah, bekerjasama dalam 
kebaikan, tidak tolong menolong dalam perbuatan yang buruk, hormat 
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pada sesama manusia dan sifat-sifat terpuji yang lain serta interaksi 
sosial mulia lainnya.  

Dimensi kecakapan akademik menjadi prioritas utama Allah 
swt. agar hambanya tidak tersesat dengan diturunkan surat pertama 
yaitu QS. al-‘Alaq  Ayat 1-5. Pada surat ini Allah swt menyuruh kita 
untuk membaca. Budaya literasi yang dibangun oleh Allah swt. menjadi 
pangkal kesuksesan dunia maupun akhirat. Bahkan nilai dan 
perkembangan sains tidak bisa dilepaskan dengan kandungan ajaran 
Agama Islam. Produk sains yang kita nikmati sekarang tidak lepas dari 
anjuran Allah swt agar manusia senantiasa bertafakur dan mempelajari 
fenomena alam yang ada. Allah swt pun menantang manusia untuk 
menembus ruang angkasa jika mampu sesuai dengan firman-Nya: 

 

ۡعَشََ ََٰم ن َََِي ۡۡلِ نِسَوَََٱ َطۡعتُمَۡإِِنََٱۡۡلِ َطارََِٱۡستَ ۡق
َ
أ مِۡنَ نَتَنُفُذواَْ

َ
َٰتَِأ ََٰو َم ِضَوَََٱلسَّ ۡر

َ
َفَََٱۡۡل  ْ ََٱنُفُذوا

َبُِسلَۡطَٰٖنَ ٣٣َََََلَتَنُفُذوَنَإَِلَّ
Artinya: 
Hai jama´ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 
menembusnya kecuali dengan kekuatan (QS. Arrahman: 33). 
 

 Beberapa ahli tafsir menafsirkan kata “sulthaan” dengan ilmu 
pengetahuan. Ini merupakan contoh kecil yang menyiratkan kemuliaan 
ajaran Islam dalam membina kecakapan hidup mahasiswa. Oleh karena 
itu, pengetahuan keislaman sangat perlu menjadi tinjauan dalam 
penelitian ini untuk melihat pengaruh pembelajaran sains berbasis 
inkuiri terhadap kecakapan hidup mahasiswa. Implementasi model 
pembelajaran inkuiri ditinjau dari pengetahuana keislaman mahasiswa 
diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi dalam pembelajaran sains. 
Selain itu, melalui perpaduan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan kecakapan hidup mahasiswa. Oleh karena itu, 
pengetahuan keislaman sangat perlu menjadi tinjauan dalam penelitian 
ini untuk melihat pengaruh pembelajaran sains berbasis inkuiri 
terhadap kecakapan hidup mahasiswa. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Bagaimakah pengaruh implementasi model pembelajaran berbasis 

inkuiri terhadap berpikir kritis mahasiswa? 
2. Bagaimanakah pengaruh sikap ilmiah terhadap berpikir kritis 

mahasiswa? 
3. Bagaimanakah pengaruh interaksi implementasi model 

pembalajaran berbasis inkuiri dan sikap ilmiah terhadap berpikir 
kritis mahasiswa? 

4. Bagaimakah pengaruh implementasi model pembelajaran berbasis 
inkuiri terhadap kecakapan hidup mahasiswa? 

5. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan keislaman terhadap 
kecakapan hidup mahasiswa? 

6. Bagaimanakah pengaruh interaksi implementasi model 
pembalajaran berbasis inkuiri dan pengetahuan keislaman terhadap 
kecakapan hidup mahasiswa? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) pengaruh 
implementasi model pembelajaran berbasis inkuiri terhadap berpikir 
kritis mahasiswa, 2) pengaruh sikap ilmiah terhadap berpikir kritis 
mahasiswa, 3) pengaruh interaksi implementasi model pembalajaran 
berbasis inkuiri dan sikap ilmiah terhadap berpikir kritis mahasiswa, 4) 
pengaruh implementasi model pembelajaran berbasis inkuiri terhadap 
kecakapan hidup mahasiswa, 5) pengaruh pengetahuan keislaman 
terhadap kecakapan hidup mahasiswa, dan 6) pengaruh interaksi 
implementasi model pembalajaran berbasis inkuiri dan pengetahuan 
keislaman terhadap kecakapan hidup mahasiswa. 

D. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen atau eksperimen 

semu yaitu untuk melihat pengaruh implementasi pembelajaran sains 

berbasis inkuiri terhadap berpikir kritis dan kecakapan hidup ditinjau 

dari sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman mahasiswa. Desain 
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penelitian yang digunakan adalah pretest posttest control group design. Dalam 

desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 

kemudian diberi pretes untuk mengetahui keadaan awal antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain dalam penelitian 

ini ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1  

Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 - O2 

(Diadaptasi dari Sugiyono, 2011)13 

Keterangan: 
O1 =  Pemberian tes awal pada kelas eksperimen dan kontrol 

dengan instrumen soal yang sama. 
O2 =  Pemberian tes akhir pada kelas eksperimen dan kontrol 

dengan instrumen soal yang sama. 
X =  Pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

dipadu dengan metode eksperimen yang dilaksanakan secara 
berkelompok pada kelas eksperimen. 

 - = Pembelajaran menggunakan model pembelajaran non-inkuiri 
dengan metode eksperimen yang dilaksanakan secara 
berkelompok pada kelas kontrol. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan 
penelitian yang analisisnya lebih difokuskan pada data-data numerikal 
yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pendekatan 
kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial yaitu dalam rangka 
pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu 
probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan 

 
13 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
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menggunakan pendekatan kuantitatif, maka diperoleh signifikansi 
hubungan antar variabel yang diteliti.14 Pendekatan kuantitatif dalam 
penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi 
model pembelajaran sains berbasis inkuiri terhadap berpikir kritis dan 
kecakapan hidup mahasiswa meliputi kecakapan personal, kecakapan 
sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional ditinjau dari 
sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman mahasiswa.  

Variabel penelitian terdiri atas 4 (empat) macam yaitu variabel 
bebas, variabel terikat, variabel moderator dan kontrol.  
1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

berbasis inkuiri dan konvensional (kooperatif). 
2. Variabel terikat penelitian ini yaitu berpikir kritis dan kecakapan 

hidup mahasiswa meliputi: kecakapan akademik, kecakapan 
personal, kecakapan social dan kecakapan vokasional. 

3. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah sikap ilmiah, dan 
pengetahuan keislaman mahasiswa yang dipilah menjadi kategori 
tinggi dan rendah. 

4. Beberapa hal yang dikontrol dalam penelitian ini yaitu waktu 
penyampaian (kelas pagi), materi yang disampaikan, pengajar 
(dosen) dan durasi waktu. 

Populasi adalah keseluruhan kelompok darimana sampel-
sampel diambil.15 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Semester V Jurusan PGMI UIN Mataram sejumlah 224 
mahasiswa yang terbagi ke dalam 7 kelas yang berbeda.  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi.16 Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah 
mahasiswa kelas V C sebagai kelas eksperimen dan mahasiswa kelas V 
E sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas berisi 32 mahasiswa 
untuk kelas V C dan 32 mahasiswa pada kelas V E, sehingga total 
mahasiswa yang menjadi sampel yaitu 64 mahasiswa.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random 
Sampling yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan unsur kelas 

 
14 Azwar, S. 2011. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
15 Setyosari, P. 2012. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: 

Kencana. 
16 Sugiyono, 2014. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
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atau kelompok yang terdapat dalam populasi.17 Pengambilan sampel 
dilakukan dengan memilih dua kelas dari tujuh kelas secara acak setelah 
melalui uji homogenitas. Uji homogenitas kelas bertujuan untuk 
mengetahui sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Uji 
homogenitas dapat dilakukan dengan uji variansi dengan langkah-
langkah sebagai berikut.18 (i) menghitung variansi masing-masing 
kelompok (SD2) dengan persamaan: 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑋2

𝑁
− (

∑ 𝑋

𝑁
)

2

             (1.1) 

(ii) menghitung nilai parameter F dengan 

𝐹 =
𝑆𝐷𝑏

2

𝑆𝐷𝑘
2                                         (1.2) 

atau  

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
              (1.3) 

(iii) nilai Fhitung dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan db pembilang 
(nb-1) dan db penyebut (nk-1), yang mana data dinyatakan homogen 
jika Fhitung ≤ Ftabel. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pemberian tes, 
angket dan observasi. 
a. Tes 

Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data berpikir 
kritis, pengetahuan keislaman mahasiswa, data kecakapan 
akademik, dan data kecakapan personal. Penilaian berpikir kritis 
mahasiswa dilakukan melalui tes berpikir kritis yang diberikan 
secara individu pada materi Suhu dan Kalor. Instrumen berpikir 

 
17 Furchan, A. 1982. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional. 
18 Susetiyono & Hinduan, A. A. 2010. Penerapan Model Syndicate Group 

untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Zat dan Wujudnya untuk Kelas 
VII SMP. Jurnal Berkala Fisika Indonesia 2(2): 39-53. 
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kritis berupa soal essay sebanyak 6 soal. Tes berpikir kritis terlebih 
dahulu melalui uji validitas oleh ahli. Ada 6 indikator kemampuan 
berpikir kritis yang diukur. Indikator-indikator kemampuan 
berpikir kritis disajikan pada Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2  

Indikator-Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

No Indikator Sub Indikator Deskriptor 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Penjelasan 
dasar 

Memfokuskan 
pertanyaan 

• Mengidentifikasi atau 
merumuskan pertanyaan 

• Mengidentifikasi masalah 

• Mengidentifikasi atau 
merumuskan kriteria untuk 
mempertimbangkan 
kemungkinan jawaban 

Menganalisis 
argumen 

• Mengidentifikasi 
kesimpulan 

• Mengidentifikasi alasan 
atau pendapat 

• Mengidentifikasi asumsi 
sederhana 

• Mengidentifikasi dan 
menangani suatu 
ketidaktepatan 

• Mencari struktur dari 
sebuah argumen/pendapat 

• Membuat ringkasan 

2. 
Keputusan 
dasar 

Mempertimbang
kan kredibilitas 
sumber  

• Keahlian 

• Ketiadaan konflik yang 
menarik  

• Menyetujui sumber lainnya 

• Reputasi 

• Menggunakan prosedur 
yang telah ditetapkan 

• Kemampuan memberikan 
alasan 

• Kebiasaan berhati-hati 
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No Indikator Sub Indikator Deskriptor 

Mengobservasi 
dan 
mempertimbang
kan laporan 
observasi 

• Mengurangi 
praduga/prasangka 

• Mempersingkat waktu 
antara observasi dengan 
laporan 

• Laporan dilakukan oleh 
pengamat sendiri 

• Ketersediaan dokumen 
atau bukti-bukti yang 
menguatkan 

• Akses yang bagus 

Mendeduksi dan 
menilai hasil 
deduksi 

• Kelas logika 

• Mengkondisikan logika 

• Menyatakan tafsiran secara 
logis 

3. Kesimpulan 

Menginduksi 
dan 
mempertimbang
kan  induksi 

• Mengemukakan hal yang 
umum 

• Menjelaskan kesimpulan 
(termasuk hipotesis) 

• Karakteristik aktivitas 
menyelidiki: 
1) Mencari fakta-fakta 
2) Mencari penjelasan 

kemungkinan lainnya  

Membuat dan 
menilai hasil 
pertimbangan 

• Latar belakang fakta-fakta 

• Konsekuensi menerima 
atau menolak 
pertimbangan 

• Mengaplikasikan prinsip-
prinsip atau asas alternatif  

• Menyeimbangkan, 
menimbang, dan 
memutuskan 

4. 
Penjelasan 
lebih lanjut 

Mendefinisikan 
istilah dan 
mempertimbang
kan suatu 
definisi 

• Membuat bentuk definisi 
(sinonim, klasifikasi, 
rentang, ekuivalen, 
operasional, contoh dan 
bukan contoh) 

• Fungsi bagan  
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No Indikator Sub Indikator Deskriptor 

1) Melaporkan suatu 
maksud 

2) Menyatakan sebuah 
posisi pada sutu isu  

3) Isi definisi 

Mengidentifikasi 
asumsi-asumsi 

• Perkiraan (membutuhkan 
saran untuk membuat 
pendirian) 

• Membutuhkan asumsi-
asumsi (untuk alasan yang 
lebih kuat) 

• Menggunakan asumsi-
asumsi untuk menilai 
hipotesis 

5. 

Menalar  
dan 
Pengintegrasi
-an 
 

Menalar 

• Mempertimbangkan dan 
memberi alasan dari 
pendapat-pendapat, alasan-
alasan, asumsi-asumsi, dan 
saran lainnya yang mereka 
tidak setujui atau yang 
meragukan. 

Mengintegrasi-
kan  

• Mengintegrasikan disposisi 
dan kemampuan lainnya 
dalam membuat dan 
mempertahankan 
keputusan 

6. 
Kemampuan 
tambahan 

Melanjutkan 
dengan cara 
yang benar 
sesuai dengan 
situasi 

• Mengikuti langkah-langkah 
pemecahan masalah 

• Memantau pemikiran 
mereka sendiri 
(metakognitif) 

• Menggunakan ceklist 
berpikir kritis yang masuk 
akal 

Sensitif 
• Peka terhadap perasaan, 

tingkat pengetahuan, dan 
pengalaman lainnya 

Strategi retoris 
• Menyampaikan pendapat 

dalam diskusi dan 
presentasi sesuai dengan 
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No Indikator Sub Indikator Deskriptor 

teori dan konsep 
pendukung. 

(Diadaptasi dari Ennis, 1998 dan Ennis, 2011). 
 

Penilaian terhadap pengetahuan keislaman mahasiswa 
dilakukan melalui tes yang diberikan secara individu yang 
mencakup materi aqidah (keimanan), ibadah (amal), muamalah 
(akhlak), sirah (sejarah islam) dan pengetahuan agama Islam secara 
umum. Instrumen pengetahaun keislaman berupa soal pilihan 
ganda sebanyak 40 soal yang terdistribusi secara proporsional pada 
setiap cakupan materi. Instrumen kecakapan akademik berupa tes 
essay yang terdiri dari 6 pertanyaan. Instrumen kecakapan personal 
berupa tes pilihan ganda yang terdiri dari 25 pertanyaan. 
Instrumen tes kecakapan personal memuat dua indikator yaitu 
kemampuan mengenal diri dan kemampuan berpikir rasional. 
Indikator kemampuan mengenal diri meliputi religius, kejujuran, 
disiplin, dan tanggung jawab, sedangkan indikator kemampuan 
berpikir rasional meliputi kemampuan verbal, kemampuan 
matematis, kemampuan logis dan kemampuan analitis.  

 

Langkah-langkah penyusunan tes sebagai berikut. 
1) Membuat kisi-kisi yang memuat indikator yang dijabarkan dari 

Capaian Mata Kuliah (CPMK) dan Kompetensi Dasar (KD). 
2) Mengembangkan pertanyaan berbentuk soal essay dan pilihan 

ganda berdasarkan kisi-kisi pada setiap instrumen.  
3) Mengkonsultasikan instrumen tes. 
4) Pengujian validitas isi tes kepada para ahli di bidangnya. 
5) Melakukan uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran soal, dan 

daya beda soal. 
 

Berikut dijabarkan tahapan uji coba instrumen penelitian 
yang digunakan.  
1) Validitas  

Validitas tiap butir soal dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai 
berikut: 
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Keterangan: 

n = Banyaknya peserta tes 

X = Skor tiap item 

Y = Skor Seluruh item responden uji coba 

r hitung= Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat 
kebebasan (dk = n-2). Kaidah keputusan: Jika t hitung  > t tabel 
berarti valid, sebaliknya   t hitung ≤ t tabel  berarti tidak valid. Jika 
instrumen valid maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 
indeks korelasinya (r). Adapun kriteria yang digunakan 
menurut sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah19  

 
Setelah harga koefisien validitas tiap butir soal 

diperoleh, perlu dilakukan uji signifikansi untuk mengukur 
keberartian koefisien korelasi berdasarkan distribusi kurva 
normal dengan menggunakan statistik uji-t dengan persamaan 
sebagai berikut: 

𝑡 =  𝑟𝑥𝑦√
𝑛 − 2

1 −  𝑟𝑥𝑦
2

                    (1.5) 

Keterangan: 

t = nilai hitung koefisien validitas 

n = Banyaknya peserta tes 

x = Skor tiap item 

 
19 Riduwan. 2004. Statistika untuk Lembaga & Instansi Pemerintah/Swasta. 

Jakarta: Alfabeta. 
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y = Skor Seluruh item responden uji coba 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 
Untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal maka 

harga thitung dibandingkan dengan ttabel pada α=0,05, dengan 
ketentuan jika thitung > ttabel, maka soal dikatakan valid. 
Sebaliknya jika thitung ≤ ttabel, maka soal dikatakan tidak valid.20 

 
2) Reliabilitas  

Reliabilitas soal tes, dihitung dengan menggunakan 
rumus KR-20 (Kuder Richardson) berikut:  

𝑟11 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [

𝑠2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
]             (1.6) 

Keterangan: 

r11 = koofesien reliabilitas tes internal seluruh item 

p   = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q   = 1-p (proporsi subjek yang menjawab item dg salah)  

∑ 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian p dan q 

k = jumlah item dalam instrumen 

s = standar deviasi 

s2 = varians total 

 
Adapun kriteria reliabilitas soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3. 
Kriteria Nilai Reliabilitas 

No Nilai Kategori 

1 0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

2 0,61 - 0,80 Tinggi 

3 0,41 - 0,60 Cukup tinggi 

4 0,21 - 0,40 Rendah 

5 0,00 – 0,20 Sangat rendah 

      (Sumber: Arikunto, 2006)21 

 
20 ibid 
21 Arikunto, S. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
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3) Indeks Kesukaran Soal  
Indeks kesukaran butir-butir soal ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut:  

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
                               (1.7) 

Keterangan: 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal tersebut 

dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

P = Indeks kesukaran 

 
Nilai P yang diperoleh selanjutnya dikonversikan 

menurut klasifikasi indeks kesukaran sebagai berikut: 
0.00 ≤  IK≤ 0.30: (Soal sukar) 

0.31 ≤  IK≤ 0.70: (Soal sedang)   

0.71 ≤  IK≤ 1.00: (Soal mudah) 

 
4) Daya Beda Soal 

Daya beda butir-butir soal ditentukan dengan rumus 
sebagai berikut: 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
                      (1.8) 

Keterangan: 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang 

menjawab soal dengan benar 

BB  = Banyaknya peserta kelompok bawah yang 

menjawab soal dengan benar 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

D  = Daya pembeda 

 
Karena jumlah sampel kurang dari 100 orang maka 

penentuan kelompok atas dan kelompok bawah dilakukan 
dengan cara mengurutkan siswa dari skor tertinggi hingga 
terendah kemudian membagi siswa menjadi 2 kelompok sama 
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besar. Nilai D yang diperoleh selanjutnya dikonversikan 
menurut klasifikasi daya beda soal.22 

D 
 

= 
 

Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal 
yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya 
dibuang saja. 

D 
D 
D 
D 

= 
= 
= 
= 

0,00 – 0,20 
0,21 – 0,40 
0,41 – 0,70 
0,71 – 1,00 

: 
: 
: 
: 

Kurang 
Cukup 
Baik 
Baik Sekali  

 

b. Angket 
Angket digunakan untuk mengetahui data sikap ilmiah dan 

kecakapan sosial mahasiswa. Instrumen sikap ilmiah dan 
kecakapan sosial mahasiswa berupa angket terbuka dengan 
masing-masing terdiri atas 34 dan 30 butir pernyataan. Angket 
terdiri pernyataan dengan kategori positif dan negatif yang 
terdistribusi seimbang. Angket terdiri dari lima pilihan jawaban 
yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju 
(TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Indikator angket sikap ilmiah 
yang diukur seperti yang tertera pada Tabel 1.4 

Tabel 1.4 

Indikator Sikap Ilmiah 

Variabel Indikator yang dinilai 

 
 
 
Sikap Ilmiah 
 
 
 

Rasa ingin tahu 

Kejujuran 

Keterbukaan 

Skeptis 

Objektivitas  

Kedisiplinan 

Tanggung jawab 

Keberanian dalam kebenaran 

Berpikir ke depan 

Ketelitian 

(Diadaptasi dari Hassard & Dias, 2009) 

 
22 Arikunto, S. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun 
instrumen angket menurut Djaali & Muljono sebagai berikut.23 
1) Menentukan indikator berdasarkan studi literatur.  
2) Membuat kisi-kisi (deskriptor) yang memuat indikator sikap 

ilmiah dan kecakapan sosial.  
3) Menyusun pernyataan berdasarkan deskriptor dengan dua 

kategori, yaitu pernyataan positif dan negatif secara seimbang. 
4) Mengkonsultasikan instrumen angket kepada validator ahli 

atau teman sejawat (dosen) yang membidangi evaluasi 
pembelajaran. 

5) Pengujian validitas isi instrumen oleh para ahli di bidangnya  
 
Kisi-kisi angket sikap ilmiah selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 1.5. 
Tabel 1.5  

Kisi-Kisi Angket Sikap Ilmiah 

No 

Soal 
Kategori Indikator Deskriptor 

1  - 

Sikap ingin 

tahu 

Apabila menghadapi suatu masalah 

yang baru dikenalnya maka ia 

berusaha mencari tahu 

2 + 

Kebiasaan menggunakan alat indera 

sebanyak mungkin untuk menyelidiki 

suatu masalah 

3 + 

Memperlihatkan gairah dan 

kesungguhan dalam menyelesaikan 

eksprimen 

4 - 
Menunjukkan kegiatan yang tinggi 

terhadap kegiatan eksperimen 

5 - 

Sikap jujur 

Melakukan praktikum sesuai dengan 

prosedur 

6 - 
Melaporkan praktikum sesuai dengan 

hasil yang didapatkan 

7 + Mengerjakan ujian dengan jujur 

 
23 Djaali & Muljono, P. 2008. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: 

Grasindo. 
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No 

Soal 
Kategori Indikator Deskriptor 

8 - 

Tidak merubah data untuk 

membenarkan hipotesis yang telah 

diajukan 

9 + 

Mengolah dan menganalisis data 

sesui dengan petunjuk yang telah 

ditetapkan 

10 - 

Sikap 

terbuka 

Bersedia mendengarkan argumen 

orang lain sekalipun berbeda dengan 

apa yang diketahuinya 

11 + 
Terbuka menerima kritikan dan 

respon negatif terhadap pendapatnya 

12 + 

Menerima kebenaran ilmiah 

walaupun ditemukan oleh orang atau 

bangsa lain 

13 - 

Terbuka dengan teori-teori baru yang 

kelihatannya menyimpang dengan 

apa yang selama ini dianggap benar 

asalkan memiliki argumen yang 

kredibel dan logis. 

14 + 
Mencari informasi dari berbagai 

sumber  

15 - 

 

 

 

Sikap 

skeptis 

Tidak langsung begitu saja menerima 

pengetahuan baru tanpa ada bukti 

dan argumen yang kuat 

16 - 

Berusaha mengumpulkan keterangan 

dari berbagai sumber seperti buku, 

guru, dan eksperimen (percobaan) 

17 + 
Kebiasaan menggunakan bukti-bukti 

pada waktu menarik kesimpulan 

18 + 
Tidak merasa paling benar yang 

harus diikuti oleh orang lain 

19 - 
Bersedia mengubah pendapatnya 

berdasarkan bukti-bukti yang kuat 

20 + 
Sikap 

obyektif 

Melihat sesuatu sebagaimana keadaan 

suatu obyek (menyatakan apa 

adanya) 
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No 

Soal 
Kategori Indikator Deskriptor 

21 - 
 Menjauhkan bias pribadi dan tidak 

dikuasai oleh pikirannya sendiri 

22 + 
Melihat substansi yang disampaikan 

bukan orang yang menyampaikan 

23 + 

Mengumpulkan bukti yang 

representatif untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan penalaran 

logis dan tidak memihak 

24 +  

Sikap 

disiplin 

Hadir tepat waktu ketika praktikum 

25 - 
Mengumpulkan tugas atau laporan 

tepat waktu 

26 + 
Menggunakan alokasi waktu 

praktikum dengan tepat 

27 + 
Sikap 

Tanggung 

Jawab 

Menyelesaikan tugas sesuai tagihan 

guru 

28 - 

Mengerjakan tugas kelompok sesuai 

kesepakatan dengan penuh tanggung 

jawab 

29 - 

Sikap berani 

memperta-

hankan 

kebenaran 

Berani mempertahankan kebenaran 

dari hasil eksperimen sendiri maupun 

orang lain 

30 + 
Berani membela fakta atau masalah 

dari hasil yang telah ditemukan 

31 + Sikap 

menjangkau 

ke depan 

Mampu membuat hipotesis  

32 - 
Berusaha melakukan investigasi 

untuk membuktikan hipotesis 

33 - 

Sikap teliti 

Melakukan kegiatan eksperimen 

secara teliti 

34 + 
Menulis hasil praktikum secara 

lengkap  

 
Angket penilaian kecakapan sosial yang dikembangkan 

memuat indikator tiga indikator kecakapan social sebagaimana 
yang tercantum pada Tabel 1.6.  
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Tabel 1.6  
Indikator Penilaian Kecakapan Sosial 

Variabel Indikator yang dinilai 

Kecakapan 
Sosial 

Kecakapan berkomunikasi lisan 

Kecakapan berkomunikasi tertulis 

Kecakapan dalam bekerjasama 

 

Kisi-kisi angket kecakapan sosial selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 1.7. 

Tabel 1.7 
Kisi-kisi Angket Kecakapan Sosial 

No  
Soal 

Kriteria Indikator Deskriptor 

1  + 

Kecakapan 
Komunikasi 
Lisan 

Mendengar penjelasan dengan 
penuh perhatian  

2 + 
Tidak memotong pembicaraan 
dosen secara tiba-tiba  

3 + 
Mengajukan pertanyaan 
dengan sopan 

4 + Menghargai pendapat teman  

5 - 
Tidak egois dengan 
menganggap pendapat sendiri 
yang paling benar 

6 - Berani mengajukan pendapat 

7 - 
Menyampaikan pendapat 
dengan baik dan sopan 

8 - 
Memperbaiki kesalahan dosen 
dengan memperhatikan adab 
yang baik 

9 - 
Menyimpulkan hasil percobaan 
atau diskusi 

10 + 
Mengkritik gagasan orang lain 
dengan tepat 

11 + 

Kecakapan 
Komunikasi 
Tertulis 

Menulis dengan tulisan yang 
baik dan rapi 

12 - 
Pemilihan kata atau kalimat 
yang benar saat menjawab soal  

13 + 
Penggunaan tanda baca yang 
benar  
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No  
Soal 

Kriteria Indikator Deskriptor 

14 - 
Penulisan jawaban secara 
sistematis dan runut  

15 - 
Menulis satuan dari suatu 
besaran 

16 - 
Menyajikan data-data yang 
diperoleh dalam bentuk tabel 

17 + 
Menuliskan hasil pekerjaan 
harus secara lengkap dan 
komunikatif  

18 + 
Menggunakan kata yang baku 
dalam penulisan  

19 - 
Menulis sumber pustaka dari 
buku yang dirujuk 

20 + 
Menyajikan data-data dalam 
bentuk grafik  

21 + 

Kecakapan  
Bekerjasama 

Saling membantu dalam 
kegiatan eksperimen 

22 + 
Mengerjakan tugas dengan 
penuh tanggung jawab sesuai 
dengan kesepakatan kelompok  

23 - 

Percaya dengan potensi diri 
yang dimiliki dengan tidak 
hanya mengandalkan 
kemampuan teman yang pintar 

24 - 
Tidak bersifat individual dalam 
kerja kelompok 

25 + 
Berperan aktif dalam 
menyelesaikan tugas kelompok 

26 + 
Peduli dengan apa yang terjadi 
pada kelompok 

27 - 
Berani mengakui kekurangan 
dengan minta bantuan kepada 
orang lain saat praktik  

28 + 
Permasalahan kelompok 
adalah tanggung jawab 
bersama anggota kelompok 

29 + 
Adanya pembagian tugas yang 
jelas pada saat melakukan 
percobaan 
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No  
Soal 

Kriteria Indikator Deskriptor 

30 - 
Tidak diperkenankan 
bekerjasama saat ujian 

 

c. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui data kecakapan 
vokasional (performance test) mahasiswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. Instrumen kecakapan vokasional berupa lembar 
observasi yang memuat 9 indikator. Indikator-indikator kecakapan 
vokasional dapat dilihat pada tabel 1.8. 

Tabel 1.8 
Indikator Kecakapan Vokasional 

No Tahapan Indikator 

1 Tahap Persiapan Kemampuan mahasiswa dalam 
membagi tugas kelompok sebelum 
melakukan percobaan 

Kemampuan mahasiswa dalam 
merancang sebuah percobaan  

Pemilihan alat dan bahan sesuai 
dengan karakteristik percobaan yang 
akan dilakukan 

2 Tahap Pelaksanaan 
Percobaan 

Melakukan percobaan sesuai dengan 
prosedur yang sudah ditetapkan 

Memperhatikan keselamatan kerja saat 
melakukan kegiatan percobaan 

Kesesuaian alokasi waktu yang 
diberikan dalam melakukan percobaan 
dan menyelesaikan LKM 

3 Tahap Akhir Kemampuan mahasiswa dalam 
menuliskan hasil percobaan 

Kemampuan mahasiswa dalam 
menyimpulkan hasil kerjanya 

Keterampilan mahasiswa dalam 
mempresentasikan hasil percobaan 
yang sudah dilakukan 
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Lembar observasi diisi oleh observer dengan pemberian 
tanda chek list pada tempat yang sudah disediakan. Pedoman 
pemberian skor pada setiap indikator sebagai berikut: 

2. Analisis Data 

a. Data sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman 

Data sikap ilmiah mahasiswa diperoleh dari angket sedangkan 
pengetahuan keislaman mahasiswa menggunakan tes pilihan ganda. 
Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke bentuk nilai. 
Pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan menggunakan skala 0-
100 dengan rumus:  

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
× 100     (1.9) 

Untuk menentukan kategori sikap ilmiah dan pengetahuan 
keislaman tinggi dan rendah digunakan Zscore.  Jika Zscore bernilai 
positif maka kriteria sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman tinggi 
tetapi jika Zscore bernilai negatif maka kriterianya rendah. Zscore 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑋 − 𝑋 ̅

𝑆
         (1.10) 

Keterangan: 

X   = nilai pengetahuan keislaman 

�̅�   = rata-rata nilai pengetahuan keislaman 

S    = standar deviasi 
 

b. Data berpikir kritis 

Data berpikir kritis mahasiswa menggunakan penskoran tes 
essay. Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke bentuk nilai. 
Pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan menggunakan skala 0-

5           = Jika mahasiswa melakukan keterampilan sangat baik 

4             = Jika mahasiswa melakukan keterampilan baik 

3           

2        

=  

= 

Jika mahasiswa melakukan keterampilan agak baik 

Jika mahasiswa melakukan keterampilan kurang baik 

1        = Jika mahasiswa melakukan keterampilan tidak baik  
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100 sesuai dengan Persamaan 1.9. Penentuan kategori kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu 
sangat kritis, kritis, kurang kritis dan sangat kurang kritis.  
Kemampuan berpikir kritis mahasiswa dibagi menjadi 4 kategori 
yaitu sangat kritis (81,25 < x ≤ 100), kritis (62,50 < x ≤ 81,25), 
kurang kritis (43,75 < x ≤ 62,50), dan sangat kurang kritis (25,00 < 
x ≤ 43,75).  

 
c. Data kecakapan hidup 

1) Kecakapan akademik 
Data kecakapan akademik mahasiswa menggunakan penskoran 
tes essay. Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke bentuk 
nilai. Pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan menggunakan 
skala 0-100 sesuai dengan Persamaan 1.9. 

2) Kecakapan vokasional 
Data kecakapan vokasional mahasiswa menggunakan 
performance test. Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke 
bentuk nilai. Pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan 
menggunakan skala 0-100 sesuai dengan Persamaan 1.9. 

3) Kecakapan personal 
Data kecakapan personal mahasiswa menggunakan penskoran 
tes pilihan ganda. Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke 
bentuk nilai. Pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan 
menggunakan skala 0-100 sesuai dengan Persamaan 1.9. 

4) Kecakapan sosial 
Data kecakapan sosial mahasiswa dihitung dengan angket. 
Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke bentuk nilai. 
Pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan menggunakan skala 
0-100 sesuai dengan Persamaan 1.9. 

 
Penentuan kategori kecakapan hidup mahasiswa 

diklasifikasikan menjadi 5 kategori seperti yang terangkum pada 
Tabel 1.9.  

Tabel 1.9 
Kriteria Interpretasi Skor Kecakapan Hidup 

Interval Nilai Kategori 

81 % - 100 % dari skor mentah A Sangat Tinggi 
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61 % - 80 % dari skor mentah B Tinggi 

41 % - 60 % dari skor mentah C Sedang 

21 % - 40 % dari skor mentah D Rendah 

0 % -  20 % dari skor mentah E Sangat Rendah 

Sumber: Riduwan, 2004)24 

d. Uji Hipotesis 

Data sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman mahasiswa 
serta data berpikir kritis dan kecakapan hidup mahasiswa dianalisis 
secara deskriptif dan statistik. Data sikap ilmiah dan pengetahuan 
keislaman mahasiswa dibagi menjadi 2 kategori yaitu kategori tinggi 
dan rendah sehingga bisa digunakan sebagai variabel yang ditinjau. 
Untuk menentukan kategori sikap ilmiah dan pengetahuan 
keislaman tinggi dan rendah digunakan Zscore. Jika Zscore bernilai 
positif maka kriteria sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman 
mahasiswa tergolong tinggi, tetapi jika Zscore bernilai negatif maka 
kriteria sikap ilmiah dan pengetahuan keislaman mahasiswa 
tergolong rendah. Uji hipotesis data berpikir kritis dan kecakapan 
hidup mahasiswa dilakukan dengan uji Manova dua jalur (Two Way 
Manova). Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan 
uji normalitas dan uji homogenitas data sebagai prasyarat uji statistik 
parametris. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-
Smirnov dan uji homogenitas data dilakukan dengan uji F. 25  

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data 
terdistribusi normal atau tidak. Uji Kolmogorov Smirnov adalah 
salah satu uji lain untuk menguji normalitas data pada dua sampel 
yang independen. Data yang diperlukan bisa kontinu atau diskrit, 
data ordinal atau bukan, dan dapat digunakan untuk sampel besar 
dan kecil. Sampel kecil adalah sampel yang besarnya ≤ 30. Jika besar 
sampel lebih dari 30, maka harga tabel harus dilihat pada Tabel 
Harga Kritis dari D untuk uji 2 sampel besar dari Kolmogorov 
Smirnov yang besar untuk masing-masing sampel tidak perlu sama. 
Prosedur yang diikuti sama saja dengan uji Kolmogorov Smirnov 

 
24 Riduwan. 2004. Statistika untuk Lembaga & Instansi Pemerintah/Swasta. 

Jakarta: Alfabeta. 
25 Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
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untuk sampel kecil. Hanya saja, beda yang terbesar dari frekuensi 
kumulatif dinamakan D. Daerah penolakan adalah tolak Ho, terima 
HA jika D ≥ Da dan terima Ho, tolak HA jika D < Da.26  

 
Uji homogenitas untuk membuktikan kedua sampel homogen 

atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji-F. Uji 
homogenitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah variansi-
variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Jika dalam populasi 
memiliki varians-varians yang sama, maka dikatakan populasi 
homogen. Uji hipotesis dibantu dengan SPSS 20 for windows. 

 

3. Keabsahan Data 

Pada penelitian kuantitatif uji validitas data lebih ditekankan pada 
validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas instrumen melalui 
tahapan uji validasi ahli dan uji coba instrumen (uji validitas dan uji 
reliabilitas) pada mahasiswa yang telah mengampu matakuliah 
pembelajaran sains (IPA Dikdas). Hasil uji coba instrumen yaitu uji 
validitas dianalisis dengan korelasi Product Moment Pearson dan uji 
reliabilitas dengan persamaan KR-21. 

Uji validasi instrumen dilakukan pada semua perangkat 
penelitian yaitu instrumen tes berpikir kritis, angket sikap ilmiah, tes 
pengetahuan keislaman mahasiswa dan instrumen kecakapan hidup 
mahasiswa. Validasi dilakukan oleh dua orang ahli yang kompeten di 
bidangnya. Uji validasi instrumen dilakukan pada semua perangkat 
penelitian.  

E. TEORI MUTAKHIR 

1. Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri 

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang diartikan 
sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan 
ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat 
mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap obyek pertanyaan. 
Dengan kata lain, inkuiri adalah proses untuk memperoleh dan 
mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau 

 
26 Ibid 
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eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah 
terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan 
kemampuan berpikir kritis dan logis.27 Inkuiri merupakan suatu 
rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal 
seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki 
secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan 
sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya 
perubahan perilaku.28 

Pembelajaran inkuiri dibangun dengan asumsi bahwa sejak lahir 
manusia memiliki dorongan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. 
Rasa ingin tahu tersebut merupakan kodrat sejak ia lahir ke dunia. 
Keingintahuan manusia tersebut terus-menerus berkembang hingga 
dewasa, seiring berkembangnya otak atau pemikiran. Tujuan utama 
pembelajaran inkuiri adalah menolong peserta didik untuk dapat 
mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban atas 
dasar rasa ingin tahu mereka.29 

Menurut Bass et al. pembelajaran inkuiri merupakan suatu 
pendekatan di dalam mempelajari dan memahami alam sekitar melalui 
serangkaian kegiatan meliputi merumuskan pertanyaan, melakukan 
investigasi, observasi, dan menjelaskan hasilnya.30 National Science 
Education Standard (NSES) menjelaskan inkuiri dapat memfasilitasi 
peserta didik untuk belajar melalui kegiatan beraneka segi yang 
mengikutsertakan kegiatan observasi; membuat pertanyaan; 
memeriksa buku dan sumber lain dari informasi untuk melihat apa 
yang telah diketahui sebelumnya; merencanakan investigasi; memeriksa 
ulang apa yang telah diketahui dipandang dari sudut kegiatan 
eksperimen; menggunakan alat untuk mengumpulkan data; 

 
27 Amri, S., dan Ahmadi, I.K. 2010.  Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif 

dalam Kelas. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 
28 Hanafiah dan Suhana, C. 2010. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung: 

Refika Aditama. 
29 Suyadi. 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 
30 Bass, J. E., Contant, T. L. dan Carin, A. A. 2009. Teaching Science as 

Inquiry. Boston: Pearson Inc. 
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menganalisis dan menginterpretasikan data, mengajukan jawaban, 
menjelaskan dan memprediksi, serta  mengkomunikasikan hasil31. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan suatu model 
pembelajaran yang dikembangkan agar mahasiswa menemukan dan 
menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk 
meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, atau isu 
tertentu. Penggunaan model ini menuntut mahasiswa memiliki 
kemampuan tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan atau mendapat 
jawaban yang benar, tetapi menuntut mereka untuk melakukan 
serangkaian investigasi, eksplorasi, pencarian, eksperimen, 
penelusuran, dan penelitian.32 Model pembelajaran inkuiri sebagai 
rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 
berpikir mahasiswa secara kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan33. 

Hinduan, et al. menekankan, melibatkan mahasiswa secara aktif 
dalam proses inkuiri ilmiah selama pembelajaran merupakan tuntunan 
dasar dalam pelajaran IPA. Harapan bahwa pembelajaran IPA mampu 
menanamkan dan membudayakan kebiasaan berpikir dan berperilaku 
ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri, berdampak pada peran dosen 
menjadi agen pendidikan yang lebih memfokuskan pada aktivitas 
mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa dilibatkan aktif memecahkan 
masalah untuk menemukan solusi. Membiasakan mahasiswa aktif 
memecahkan masalah merupakan modal bagi mahasiswa untuk 
memiliki kompetensi sehingga dapat memecahkan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari.34 

Tahap-tahap pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Eggen & 
Kauchak yaitu: 1) menyajikan pertanyaan atau masalah, 2) membuat 
hipotesis, 3) merancang percobaan, 4) melakukan percobaan, 5) 

 
31 Muchtar, Z. & Arsidah P. 2009. Penerapan Metode Inquiry Berbasis 

Kelas dalam Pembelajaran Struktur Atom. Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains 
4: 35-40. 

32 Abidin, Yunus. 2014. Desain Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. 
Bandung: PT Refika Aditama 

33 Sanjaya, W. 2014. Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses 
Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 

34 Hinduan, A., Setiawan, W., Siahaan, P. & Suyan, I. 2007. Pendidikan 
Fisika. Dalam Ali, M. Ibrahim, R. Sukmadinata, N.S. Sudjana, D. & Rasjidin, W 
(Penyunting). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.  
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mengumpulkan dan menganalisis data, dan 6) membuat kesimpulan35.  
Keuntungan inkuiri terbimbing bagi siswa, yaitu siswa dapat menyusun 
pemahaman sendiri, memperoleh kemandirian dalam penelitian dan 
belajar, memperoleh motivasi dan keterlibatan yang tinggi, 
mempelajari strategi dan keterampilan yang dapat digunakan untuk 
proyek penyelidikan lain, serta mengembangkan keterampilan sosial, 
bahasa, dan membaca.36 

Rangkaian kegiatan pada pembelajaran inkuiri terbimbing 
melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari 
dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka 
dapat menemukan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.37 
Pembelajaran inkuiri terbimbing menekankan pada proses berpikir 
yang bersandarkan kepada proses belajar dan hasil belajar serta tidak 
hanya mengembangkan keterampilan intelektual siswa. 

Menurut Kindsvatter dkk., sintak inkuiri terbimbing sebagai 
berikut: 
a. Identifikasi dan klarifikasi persoalan, persoalan dapat disiapkan atau 

diajukan oleh guru/dosen. Persoalan yang ingin dipecahkan 
disiapkan sebelum mulai pelajaran. Persoalan sendiri harus jelas 
sehingga dapat dipikirkan, didalami, dan dipecahkan oleh peserta 
didik. Persoalan perlu diidentifikasi dengan jelas dan diklarifikasi. 

b. Membuat hipotesis, langkah berikutnya adalah peserta didik diminta 
untuk mengajukan jawaban sementara tentang persoalan itu. Inilah 
yang disebut hipotesis. 

c. Mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah peserta didik 
mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk 
membuktikan apakah hipotesis mereka benar atau tidak. 

d. Menganalisis data, data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis 
untuk dapat membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. Untuk 
memudahkan menganalisis data, sebaiknya data diorganisasikan, 
dikelompokkan, diatur sehingga dapat dibaca dan dianalisis dengan 
mudah. 

 
35 Eggen, P. dan Kauchak, D.  2012. Strategi dan Model Pembelajaran 

Mengajarkan Konten dan Keterampilan Berpikir Edisi Keenam (Penerjemah: Satrio 
Wahono). Jakarta: Indeks. 

36 Kuhlthau, C., Maniotes, L., & Caspari, A. 2007.  Guided Inquiry: Learning 
in the 21st Century. Westport, CT: Libraries Unlimited. 

37 Gulo, W. 2008.  Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Grasindo. 
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e. Membuat kesimpulan, dari data yang telah dikelompokkan dan 
dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dengan generalisasi. 
Setelah diambil kesimpulan, kemudian dicocokkan dengan hipotesis 
awal, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak38. 

 
Sementara itu, menurut Trianto, sintak inkuiri terbimbing adalah 

sebagai berikut39: 
a. Menyajikan pertanyaan atau masalah: Membimbing peserta didik 

mengidentifikasi masalah, kemudian dituliskan di papan tulis.  
Guru/dosen membagi peserta didik dalam kelompok. 

b. Membuat hipotesis: Guru/dosen memberikan kesempatan pada 
peserta didik untuk curah pendapat dalam membentuk hipotesis. 
Guru/dosen membimbing peserta didik dalam menentukan 
hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan 
mana yang menjadi prioritas penyelelidikan. 

c. Merancang percobaan:  Guru/dosen memberikan kesempatan pada 
peserta didik untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai 
dengan hipotesis yang akan dilakukan.  Guru/dosen membimbing 
peserta didik mengurutkan langkah-langkah percobaan. 

d. Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi:  Guru/dosen 
membimbing peserta didik dalam mendapatkan informasi melalui 
percobaan. 

e. Mengumpulkan data dan menganalisis data: Guru/dosen memberi 
kesempatan pada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil 
pengolahan data yang terkumpul. 

f. Membuat kesimpulan:  Guru/dosen membimbing peserta didik 
dalam membuat kesimpulan. 

 
38 Suparno, Paul. 2007. Metodologi Pembelajaran Fisika. Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma. 
39Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 
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Pembelajaran berbasis inkuiri dalam penelitian ini diadaptasi dari 
Gulo40; Jufri41; dan Bass, et al.42 yang dituangkan dalam lembar kerja 
mahasiswa (LKM) dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Mengajukan Pertanyaan dan Permasalahan 

Pada tahap ini, dosen memberikan pertanyaan pengarah pada 
mahasiswa melalui LKM, sebagai bekal mahasiswa dalam 
merumuskan hipotesis. 

b. Merumuskan Hipotesis 
Setelah masalah berhasil distrukturkan, mahasiswa diharapkan 
dapat mengajukan hipotesis untuk menjelaskan ide atau gagasan 
mereka yang dituangkan dalam LKM.  

c. Mengumpulkan Data 
Pada tahap ini mahasiswa melaksanakan eksperimen untuk menguji 
hipotesis yang telah dirumuskannya. Mahasiswa dibagi dalam 
beberapa kelompok kecil dan mereka menetapkan cara 
melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesisnya, sedangkan 
dosen hanya menyediakan sarana seperti LKM, media 
pembelajaran, dan sebagainya yang diperlukan mahasiswa dalam 
eksperimen. Setelah itu mahasiswa mengumpulkan data yang 
diperlukannya. Data yang dihasilkan dapat berupa data mentah, 
tabel, dan  grafik. 

d. Analisis Data 
Mahasiswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan dengan menganalisis data yang telah diperoleh, baik 
data kualitatif maupun kuantitatif. Faktor penting dalam menguji 
hipotesis adalah pemikiran benar atau salah. Setelah memperoleh 
kesimpulan dari data percobaan, mahasiswa dapat menguji hipotesis 
yang telah dirumuskan. Apabila hipotesis itu salah atau ditolak, 
mahasiswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang 
telah dilakukannya. 
 

 
40 Gulo, W. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. 
41 Jufri, A. W. 2008. Implementasi Pembelajaran Berbasis Inkuiri, Tantangan dan 

Harapan Bagi Guru Pelajaran Sains. Prosiding Seminar Nasional PMIPA FKIP 
UNRAM ”Pengembangan Profesionalisme Pendidik Menghadapi Tantangan 
Pembelajaran Matematika dan Sains”. Mataram: Universitas Mataram. 

42 Ibid 
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e. Membuat Kesimpulan 
Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat 
kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh mahasiswa yang ditulis 
pada LKM.  

Ciri-ciri model pembelajaran inkuiri yaitu: a) menggunakan 
keterampilan proses, b) jawaban yang dicari mahasiswa tidak diketahui 
terlebih dahulu, c) mahasiswa berhasrat untuk menemukan pemecahan 
masalah, d) suatu masalah ditemukan dengan pemecahan mahasiswa 
sendiri, e) hipotesis dirumuskan oleh mahasiswa untuk membimbing 
percobaan atau eksperimen, f) mahasiswa mengusulkan cara-cara 
pengumpulan data dengan mengumpulkan data mengadakan 
pengamatan, membaca/menggunakan sumber lain, g) mahasiswa 
melakukan penelitian secara individu/kelompok untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut, 
h) mahasiswa mengolah data sehingga mereka sampai pada 
kesimpulan.43    

Model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa keunggulan yaitu: 
(a) mendorong mahasiswa untuk berpikir dan bekerja keras atas 
inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur, dan terbuka; (b) 
mengembangkan bakat atau kecakapan individu; serta (c) mendorong 
mahasiswa untuk merumuskan hipotesisnya sendiri.44 Adapun 
beberapa kelemahan pembelajaran inkuiri sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Suyadi yaitu: (a) mahasiswa akan bingung dan tidak 
terarah jika guru/dosen kurang spesifik merumuskan teka-teki atau 
pertanyaan untuk memecahkan permasalahan secara sistematis; (b) 
pembelajaran inkuiri membutuhkan waktu yang lama, sehingga dosen 
sering kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan; (c) 
penggunaan model pembelajaran inkuiri sukar untuk dikembangkan 
dengan baik dengan jumlah mahasiswa yang relatif banyak,; serta (d) 
pembelajaran inkuiri sangat sulit diimplementasikan selama kriteria 
keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam 
menguasai materi saja.45 

 
43 Amri, S., dan Ahmadi, I.K. 2010.  Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif 

dalam Kelas. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 
44 Roestiyah. 2012. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Rineka Cipta. 
45 Suyadi. 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 
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Keunggulan penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah 
memacu keinginan mahasiswa untuk mengetahui, memotivasi mereka 
untuk melanjutkan pekerjaan sehingga mereka menemukan jawaban 
dan belajar menemukan masalah secara mandiri dengan memiliki 
keterampilan berpikir kritis. Manfaat yang  diperoleh  bagi  mahasiswa  
dalam pembelajaran inkuiri adalah mahasiswa akan memahami 
konsep-konsep  dasar  dan  ide-ide  menjadi lebih  baik,  membantu  
dalam menggunakan   daya  ingat  dan  transfer pada  situasi-situasi  
proses  belajar  yang baru  dan  mampu  mengembangkan kemampuan  
berpikir  kritis  mereka.  Belajar dengan model inkuiri memanfaatkan 
keingintahuannya untuk mendapatkan suatu jawaban dari 
pertanyaan/masalah yang dimilikinya. Pertanyaan/masalah dapat 
memotivasi peserta didik untuk mencari tahu jawabannya melalui 
perencanaan dan pelaksanaan penyelidikan. Proses pembelajaran 
seperti ini akan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 
peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 
logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 
penemuannya dengan penuh percaya diri. Dengan demikian proses 
penyelidikan yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran akan 
memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi lebih 
bermakna.46    

Suchman memperkuat keyakinan ini dengan mengatakan bahwa 
inkuiri merupakan alat fundamental bagaimana anak belajar, karena 
pembelajaran sains tidak dapat dijalankan tanpa melalui inkuiri. 
Menurut Bruner yang menyatakan keuntungan mengajar dengan 
model inkuiri adalah: (1) peserta didik akan memahami konsep-konsep 
dasar dan ide-ide yang lebih baik, (2) membantu peserta didik dalam 
menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar 
yang baru, (3) mendorong peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas 
inisiatif sendiri, dan (4) mendorong peserta didik berpikir inisiatif dan 
merumuskan hipotesanya sendiri. Selain itu, pembelajaran menjadi 
student centered, membentuk dan mengembangkan konsep diri, dapat 
mengembangkan bakat kemampuan individu, dapat menghindari cara-
cara belajar tradisional (menghafal dan menerima informasi) serta 

 
46 Kunandar. 2007. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 
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memberikan waktu bagi peserta didik untuk mengasimilasi dan 
mengakomodasi informasi.47 

Tiga tipe model pembelajaran inkuiri adalah guided inquiry (inkuiri 
terbimbing), free inquiry (inkuiri bebas), dan modified free inquiry (inkuiri 
bebas termodifikasi). Inkuiri terbimbing merupakan bentuk inkuiri 
dimana guru menyusun pelajaran. Guru memberikan permasalahan 
dan mengelompokkannya ke dalam pertanyaan atau masalah sederhana 
bahkan menyarankan mengenai langkah-langkah yang sebaiknya 
diambil oleh siswa untuk menjawab pertanyaan.  Proses pembelajaran 
dalam model inkuiri terbimbing diterapkan dalam empat tahapan atau 
fase yakni mengidentifikasi pertanyaan, membuat hipotesis, 
mengumpulkan dan menganalisis data, serta menilai hipotesis dan 
membuat generalisasi.48 

Inkuiri terbimbing tidak hanya mengembangkan kemampuan 
intelektual tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan 
emosional dan keterampilan berpikir.49 Sementara itu, menurut 
Suparno menyatakan bahwa inkuiri terbimbing adalah inkuiri yang 
banyak mengarahkan dan memberikan petunjuk baik lewat prosedur 
yang lengkap dan pertanyaan-pertanyaan pengarahan selama proses 
inkuiri. Guru banyak memberikan pertanyaan di sela-sela proses, 
sehingga kesimpulan lebih cepat dan mudah diambil.50 

 

2. Sikap Ilmiah 

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap dapat dipelajari 
dan dapat diubah melalui proses belajar.51 Sikap ilmiah sebagai hasil 
belajar sangatlah penting bagi mahasiswa karena dapat meningkatkan 
daya kritis mereka terhadap fenomena alam yang dihadapi, sehingga 

 
47 Amien, M. 1987. Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam IPA dengan 

Menggunakan Metode Discovery dan Inkuiry. Jakarta: Depdikbud. 
48 Eggen, P. dan Kauchak, D.  2012. Strategi dan Model Pembelajaran 

Mengajarkan Konten dan Keterampilan Berpikir Edisi Keenam (Penerjemah: Satrio 
Wahono). Jakarta: Indeks. 

49 Gulo, W. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. 
50 Suparno, Paul. 2007. Metodologi Pembelajaran Fisika. Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma. 
51 Suprijono, A. 2012. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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tidak apriori terhadap fenomena alam yang terjadi. Mahasiswa 
senantiasa dihadapkan pada fenomena-fenomena alam dalam 
kesehariannya, sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut tidak 
hanya mengandalkan penguasaan teoritis saja tetapi harus disertai 
dengan sikap ilmiah yang menjadi tolak ukur tingkat pemahaman yang 
dimiliki.52 

Sikap ilmiah adalah sikap yang harus ada pada diri seorang 
ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan 
ilmiah, yang perlu dibiasakan dalam berbagai forum ilmiah. Sikap 
ilmiah yang dimaksud yaitu, sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, 
sikap objektif, sikap rela menghargai karya orang lain, sikap berani 
mempertahankan kebenaran, dan sikap menjangkau ke depan. Sikap 
ilmiah harus selalu dibiasakan dan digunakan oleh sivitas akademika.53 

Sikap ilmiah merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang 
dimiliki oleh setiap individu. Dalam pembelajaran sikap ilmiah 
mahasiswa sangat diperlukan sikap rasa ingin tahu, bekerja sama secara 
terbuka, bekerja keras, bertanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, 
dan kejujuran. Ini dikarenakan dengan sikap ilmiah tersebut 
pembelajaran akan berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan 
pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan, yaitu mahasiswa 
diharapkan mampu aktif dan kreatif dalam pembelajaran.54 Sikap 
ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para 
ilmuwan saat mahasiswa melakukan kegiatan sebagai seorang 
ilmuwan.55 

 
52 Wahyudiati, D. 2010. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Berorientasi Model Pembelajaran Diskusi pada Pokok Bahasan Energi dan 
Perubahannya untuk Menumbuhkan Sikap Ilmiah Mahasiswa. Jurnal Inovasi dan 
Pendidikan. 3 (1): 363. 

53 Muslich, Masnur. 2008. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan 
Kontekstual. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

54 Fakhruddin. 2010. Sikap Ilmiah Mahasiswa dalam Pembelajaran Fisika 
dengan Menggunakan Media Komputer Melalui Model Kooperatif Tipe STAD 
Pada Mahasiswa Kelas X3 SMA Negeri Bangkinan Barat. Jurnal Geliga Sains. 
Universitas Riau. 

55 Yuliani, H. 2012. Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan 
Keterampilan Proses dengan Metode Eksperimen dan Demonstrasi Ditinjau 
dari Sikap Ilmiah dan Kemampuan Analisis. Jurnal Inkuiri. Universitas Sebelas 
Maret. 
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Seseorang dapat dikatakan memiliki sikap ilmiah jika memiliki 
ciri-ciri sikap ilmiah sebagai berikut: 
1) Sikap Jujur  

Sikap jujur sebagai suatu sikap seseorang yang dalam kesehariannya 
menilai suatu objek secara objektif.  

2) Sikap Terbuka 
Secara garis besar di dalam sikap terbuka terdapat unsur-unsur, 
seperti luwes dan inovasi. Begitu juga bagi mahasiswa sangat 
penting untuk memilki sikap terbuka. Terutama sikap mahasiswa 
dalam memahami konsep baru, pengalaman baru, sesuai dengan 
kemampuannya tanpa ada kesulitan.  

3) Sikap Toleran 
Secara garis besar di dalam sikap toleran terdapat unsur memahami 
orang lain dan mengembangkan orang lain.  

4) Sikap Skeptis 
Sikap skeptis merupakan sikap mencari kebenaran suatu 
kesimpulan. Secara garis besar di dalam sikap skeptis terdapat 
unsur-unsur, seperti keingintahuan, dan sikap kritis. 

5) Sikap Optimis 
Sikap optimis merupakan kemampuan untuk mempertahankan 
sikap positif yang realistis, terutama dalam menghadapi masa-masa 
sulit.  Dalam arti luas, sikap optimis bermakna kemampuan melihat 
sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif, sekalipun ketika 
berada dalam kesulitan.  

6) Sikap Pemberani 
Ilmu merupakan hasil usaha keras dan sifatnya personal. Ilmuwan 
sebagai pencari kebenaran akan berani melawan semua 
ketidakbenaran, penipuan, kepura-puraan, kemunafikan, dan 
kebatilan yang menghambat kemajuan.  Begitupun proses belajar 
mengajar mahasiswa sebagai peserta didik wajib memiliki sikap 
berani.  Dalam hal ini dapat terlihat dari cara mereka mengambil 
suatu keputusan berdasarkan pemikiran yang logis dan 
mempertahankan pendapatnya dengan alasan yang rasional. 

7) Sikap Kreatif 
Seseorang dalam mengembangkan ilmunya haruslah bersifat kreatif. 
Sifat-sifat kreatif menunjukkan kepada kita arah tujuan yang hendak 
dicapai seseorang dalam menumbuhkan sikap ilmiah pada dirinya. 
Begitu halnya dalam proses belajar mengajar, mahasiswa sebagai 
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peserta didik haruslah bersifat kreatif mengembangkan ilmunya.  
Seorang mahasiswa yang mempunyai sikap kreatif dapat terlihat dari 
bagaimana cara ia menerapkan strategi tersendiri dalam memahami 
materi kuliah dan bagaimana mereka mendesain berbagai cara untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan.  

Menurut Arifin yang mengacu pada pendapat Brotowidjoyo, 
orang yang berjiwa ilmiah adalah orang yang memiliki 7 sikap ilmiah: 
sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap rela 
menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, 
dan sikap menjangkau ke depan. Indikator sikap ilmiah yang diukur 
pada penelitian ini yaitu: keingintahuan, kejujuran, keterbukaan, skeptis 
(kritis), objektif, ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, sikap berani 
mempertahankan kebenaran, dan berpikir ke depan.56 
 

3. Pengetahuan Keislaman 

Islam merupakan agama Allah swt. yang diperintahkan-Nya 
untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-
peraturannya kepada Nabi Muhammad saw. Dan menugaskannya 
untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan 
mengajak mereka untuk memeluknya. Salah satu ciri yang 
membedakan Islam dengan agama yang lainnya adalah penekanannya 
terhadap ilmu (sains). Al-Qur’an dan As-Sunnah mengajak kaum 
muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta 
menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang 
tinggi. Apabila kita memperhatikan ayat al-Qur’an mengenai perintah 
menuntut ilmu kita akan temukan bahwa perintah itu bersifat umum, 
tidak terkecuali pada ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama, yang 
ditekankan dalam al-Qur’an adalah apakah ilmu itu bermanfaat atau 
tidak. Adapun kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang 
ditujukan untuk mendekatkan diri kepada sang khalik sebagai bentuk 
pengabdian kepada-Nya.57 

Di dalam Al-Qur’an kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan 
lebih dari 780 kali. Beberapa ayat Al-Qur’an yang diwahyukan pertama 

 
56 Arifin, E.Z. 2008. Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah Lengkap dengan 

Kaidah Bahasa Indonesia yang Benar untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Grasindo. 
57 Hasyim, B. (2013). Islam dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan 

Sains terhadap Perubahan Islam). Jurnal Dakwah Tabligh, 14 (1), 127-139. 
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kepada Nabi Muhammad saw., menyebutkan pentingnya membaca 
bagi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Alaq ayat 1-558. 

 

ََ َك بُّ ََوَر
ْ

َرأ ْ 2َاق َعلٍَقَ مِْنَ َنَ نَْسا اْۡلِ 1ََخلََقَ لََقَ ِيََخ َاَّلَّ ِاْسِمََرب َِك َب
ْ

َْرأ اق
5 ْعلَمََْ لَْمََي َماَ َ نَْساَن ْۡلِ َََعلََّمَا 4 َبِالَْقلَِمَ ِيََعلََّم َّلَّ 3َا َرُمَ ْك

َ
  اْۡل

 
Artinya: 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1). Dia 
telah menciptakan manusia dari 'Alaq (2). Bacalah, dan Tuhanmulah 
yang paling Pemurah (3). Yang mengajar manusia dengan pena (4). Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya (5) (QS. Al-
Alaq 1-5). 

 
Penjelasan terkait dengan klasifikasi ilmu terdapat pada QS. Al-

Kahfi/18: 65 

ََ ْن ِ م َ ُ ه ا َ ن ْ م َّ ل َع َو َ ا َ ن دِ ْ ن ِ ع َ ْن ِ م َ ًة َ ْْح َر َ ُ ه ا َ ن ْ ي َ ت آ َ ا َ ن ِ د ا َ ب ِ ع َ ْن ِ م َ ا ًد ْ ب َع َ ا َد َج وَ َ ف
65 َا ًم ْ ل ِ ع َ ا َّ ن ُ  ََل

Artinya: 
Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba 
Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan 
yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami (65). (QS. Al-
Kahfi 65). 

Fungsi ilmu yang mencakup sikap dan perilaku orang-orang yang 
berilmu serta karakteristik mereka. Iman yang mencakup sikap dan 
perilaku orang terhadap Allah swt. dan ajaran-Nya.59 Berdasarkan 
keterangan singkat tersebut, menunjukkan betapa al-Qur’an telah 
memberikan prinsip-prinsip, spirit serta kaidah-kaidah dalam 
mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dunia kini dan 
masa depan adalah dunia yang dikuasai oleh sains dan teknologi. 
Mereka yang memiliki keduanya akan menguasai dunia. Sains dan 
teknologi merupakan infrastruktur, olehnya itu keduanya akan 
menentukan suprastruktur dunia internasional, termasuk kebudayaan, 

 
58 Ibid. 
59 Ensiklopedi al-Qur’an, Jilid I; Jakarta: Bimantara, 1997. 
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moral, hukum bahkan agama, bila Islam ingin memegang peranan 
dalam percaturan dunia tidak bisa tidak, harus menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Persoalannya sekarang adalah bagaimana 
seharusnya sikap ummat Islam dalam merespon temuan produk ilmu 
pengatahuan tersebut.60 

Semua ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan 
kealaman semuanya bersumber dari Allah swt, sehingga tidak perlu ada 
dikotomi antara keduanya. Berkembangnya temuan saintis Barat 
beserta ide-ide yang ditimbulkannya berpengaruh besar terhadap 
munculnya ide dan gagasan pembaruan di dunia Islam. Pembaruan 
dalam Islam memang sangat dianjurkan selama pembaruan itu tidak 
mengebiri ajaran-ajaran Islam yang otentik, akan tetapi justru 
memperkuat, mempertinggi dan mengangkat martabat ummat Islam di 
hadapan bangsa-bangsa lain di dunia.61 

 
4. Bepikir Kritis 

Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam 
kehidupannya ditentukan oleh kemampuan berpikirnya. Dengan 
mengandalkan kemampuan berpikirnya, seseorang dapat 
meningkatkan taraf kehidupannya, dimana orang tersebut 
memaksimalkan penggunaan kemampuan berpikirnya untuk 
menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan semua orang. 
Ada beberapa jenis kemampuan berpikir, salah satu diantaranya adalah 
kemampuan berpikir kritis.  

Berpikir kritis dimulai dari salah seorang kontributor terkenal 
yang bernama Robert H. Ennis. Menurut Ennis critical thinking is a 
process, the goal of which is to make reasonable decisions about what to believe and 
what to do. Maksudnya, berpikir kritis merupakan sebuah proses yang 
bertujuan untuk membuat keputusan yang masuk akal mengenai apa 
yang dipercayai dan apa yang dilakukan.62 

Menurut Paul and Elder, critical thinking is the art of analyzing and 
evaluating thinking with a view to improving it. Maksudnya, berpikir kritis 
merupakan seni menganalisis dan mengevaluasi pikiran dengan 

 
60 Hasyim, Baso. Islam dan Ilmu Pengetahun (Pengaruh Temuan Sains 

Terhadap Perubahan Islam). Jurnal Dakwah Tabligh. Vol 14, No 1 Juni 2013. 
127-139  

61 ibid 
62 Ennis, R.H. 1996. Critical Thinking. USA: Prentice-Hall, Inc. 
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pandangan lebih lanjut.63 Sedangkan Johnson, menjelaskan berpikir 
kritis sebagai sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan 
dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 
keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitan 
ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan 
cara yang terorganisasi yang memungkinkan siwa mengevaluasi bukti, 
asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain.64 

Menurut Ennis terdapat enam unsur dasar dalam berpikir kritis 
yang disingkat menjadi FRISCO yaitu F (Focus), untuk membuat 
sebuah keputusan tentang apa yang diyakini maka harus bisa 
memperjelas pertanyaan atau isu tertentu. R (Reason), mengetahui 
alasan-alasan yang mendukung atau bertentangan dengan situasi dan 
fakta yang relevan. I (Inference), membuat kesimpulan yang beralasan 
atau menyuguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini 
adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan, pertimbangan 
akan situasi dan bukti. S (Situation), memahami situasi dan selalu 
menjaga situasi dalam berpikir. C (Clarity), menjelaskan arti atau istilah-
istilah yang digunakan. O (Overview), melangkah kembali dan meneliti 
secara menyeluruh keputusan yang diambil.65 

 Tujuan dari berpikir kritis menurut Surya adalah untuk 
menggali kejelasan dengan mempertanyakan segala hal yang 
berhubungan dengan informasi yang diperoleh secara detail, sehingga 
ditemukan kebenaran atas informasi yang telah disampaikan dan 
menghasilkan kesimpulan secara objektif.66 Dalam penelitian ini, 
berpikir kritis adalah suatu proses kognisi mahasiswa secara mendalam 
yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang memenuhi 
indikator-indikator sebagai berikut: memfokuskan pertanyaan, 
menganalisis argumen (mengidentifikasi alasan dan mengidentifikasi 

 
63 Paul, R. and Elder, L. 2008. The Miniature Guide to Critical Thinking: 

Concepts and Tools. 28th Annual International Conference On Critical Thinking. 
California 

64 Johnson, E.B. 2008. Contextual Teaching and Lerning: Menjadikan Kegiatan 
Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna. Diterjemahkan oleh Ibnu Setiawan. 
Bandung: Penerbit MLC. 

65 Ibid 
66 Surya, H. 2013. Cara Belajar Orang Genius: Study Hard Belumlah Cukup 

Tanpa Didukung Study Smart. Jakarta: PT Gramedia. 
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suatu ketidaktepatan), menginduksi dan mempertimbangkan hasil 
induksi, mengevalusi, dan kemampuan memberikan alasan. 
 
5. Kecakapan Hidup 

Kecakapan hidup merupakan pengembangan diri untuk 
bertahan hidup, tumbuh, dan  berkembang, memiliki  kemampuan  
untuk berkomunikasi  dan  berhubungan  baik  secara individu, 
kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi  situasi  
tertentu.67 Menurut konsepnya kecakapan hidup dibagi menjadi dua 
jenis utama, yaitu: kecakapan hidup generik dan kecakapan hidup 
spesifik. Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal 
(personal skill) dan kecakapan sosial (social skill), sementara kecakapan 
hidup spesifik dibagi lagi menjadi kecakapan akademik dan kecakapan 
vokasional. Konsep kecakapan hidup sebagaimana telah dijelaskan di 
atas dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.1. 

  
 

 
Gambar 1.1  

Ruang Lingkup Kecakapan Hidup (Puskur, 2007) 
 
Konsep kecakapan hidup (life skill) dirumuskan secara beragam, 

sesuai dengan landasan filosofis penyusunnya. Kecakapan hidup 

 
67 Tim Broad Based Education Depdiknas. 2003. Pola Pelaksanaan 

Kecakapan Hidup melalui Pendekatan Kecakapan Hidup melalui Pendidikan 
Berbasis Luas. Surabaya: SIC. 
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merupakan urutan pilihan yang dibuat seseorang dalam bidang 
keterampilan yang spesifik. Secara konseptual, kecakapan hidup adalah 
urutan pilihan yang memperkuat kehidupan psikologis yang dibuat 
seseorang dalam bidang keterampilan yang spesifik.68 

Kecakapan hidup merupakan pengembangan diri untuk 
bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, memiliki  kemampuan  
untuk berkomunikasi  dan  berhubungan  baik  secara individu, 
kelompok maupun melalui sistem dalam menghadap situasi  tertentu.69 
Menurut konsepnya kecakapan hidup dibagi menjadi dua jenis yaitu: 
kecakapan hidup generik dan kecakapan hidup spesifik. Kecakapan 
hidup generik adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap 
manusia Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan yang diperlukan 
seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus seperti 
pekerjan/kegiatan dan atau keadaan tertentu. Kecakapan hidup 
generik terdiri atas kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan 
sosial (social skill), sementara kecakapan hidup spesifik dibagi lagi 
menjadi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.70  

Kecakapan personal adalah kecakapan yang dimiliki oleh 
seseorang untuk memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya dan 
kesadaran akan potensinya. Dengan kesadaran tersebut, seseorang 
akan dapat menempuh kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan 
dan mampu memecahkan masalah hidup dan kehidupannya. 
Kecakapan personal terdiri atas kecakapan mengenal diri sendiri dan 
kecakapan berpikir. Kecakapan mengenal diri meliputi kesadaran 
sebagai makhluk Tuhan, kesadaran eksistensi diri, dan kesadaran akan 
potensi diri. Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan 
penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, bagian dari 
lingkungan, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan 
kekurangan yang dimiliki. Mengenal diri akan mendorong seseorang 
untuk beribadah sesuai agamanya, berlaku jujur, bekerja keras, disiplin, 
terpercaya, toleran terhadap sesama, suka menolong serta memelihara 

 
68 Nelson-Jones, R. (1997). Practical Counseling and Helping Skills, Texts and 

Exercises for the Life Skills Counseling Model. Fourth Edition. London: British 
Library Cataloging in Publication Data. 

69 Depdiknas, T.B.E. (2003). Pola Pelaksanaan Kecakapan Hidup melalui 
Pendekatan Kecakapan Hidup melalui Pendidikan Berbasis Luas. Surabaya: SIC. 

70 Puskur. 2007. Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup. Jakarta: 
Balitbang Depdiknas. 
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lingkungan. Sedangkan kecakapan berpikir mencakup kecakapan 
menggali dan menemukan informasi, mengolah informasi, mengambil 
keputusan dan memecahkan masalah secara kreatif.71 

Sebagai makhluk sosial yang tinggal dalam masyarakat, 
mahasiswa sangat memerlukan kecakapan berkomunikasi secara lisan 
maupun tulisan. Dalam realitasnya komunikasi lisan ternyata tidak 
mudah dilakukan. Demikian juga dengan kecakapan berkomunikasi 
secara tertulis, dalam hal ini diperlukan kecakapan cara menyampaikan 
pesan secara tertulis dengan pilihan kata, kalimat, tata bahasa, dan 
aturan lainnya agar mudah dipahami.72 Kecakapan sosial atau 
kecakapan antar pribadi (inter-personal skill) meliputi kecakapan 
berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja-sama 
(collaboration skill). Pada kecakapan komunikasi seperti empati, sikap 
penuh pengertian, dan seni berkomunikasi dua arah perlu ditekankan, 
karena berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi 
dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang akan 
menumbuhkan hubungan harmonis.  

Kecakapan komunikasi sangat diperlukan, karena manusia 
berinteraksi dengan manusia lain melalui komunikasi, baik secara lisan, 
tertulis, tergambar, maupun melalui kesan. Kecakapan komunikasi 
terdiri dari dua bagian, yaitu verbal dan non verbal. Komunikasi verbal 
meliputi kecakapan mendengarkan berbicara, dan membaca-menulis. 
Komunikasi non-verbal meliputi pemahaman atas mimik, bahasa 
tubuh, dan tampilan atau peragaan. Dengan demikian, dalam 
kecakapan komunikasi tercakup kecakapan mendengarkan, berbicara, 
dan kecakapan menulis pendapat/gagasan. Sementara itu, dalam 
kecakapan bekerjasama tercakup kecakapan sebagai teman kerja yang 
menyenangkan dan sebagai pemimpin yang berempati. Sebagai teman 
yang menyenangkan, seseorang harus mampu membangun iklim yang 
kondusif dalam bersosialisasi di antaranya menghargai orang lain secara 
positif, membangun hubungan dengan orang lain dan sikap terbuka. 

 
71 Anwar. 2006. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education). Bandung: 

Alfabeta. 
72 Ibid. 
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Dalam kepemimpinan tercakup aspek tanggung jawab, sosialisasi, 
teguh, berani, mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain.73 

Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan 
mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya dengan suatu 
fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian 
kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk 
membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan. Kecakapan akademik 
sering juga disebut kemampuan berpikir ilmiah dan lebih mengarah 
kepada kegiatan bersifat keilmuan. Kecakapan akademik meliputi 
kecakapan melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan 
keterkaitannya, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan 
penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan.74  

Kecakapan vokasional sering diistilahkan dengan kecakapan 
kejuruan, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan 
tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Implementasi dalam 
menumbuh kembangakan kecakapan vokasional terhadap mahasiswa 
dapat dimulai dari kecakapan mereka dalam mengenal suatu alat atau 
bahan, menggunakan alat, dan mengoperasikan alat yang telah dibuat.75 
Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan atau kegiatan 
tertentu yang terdapat di masyarakat dan lebih memerlukan 
keterampilan motorik. Dalam kecakapan vokasional tercakup 
kecakapan vokasional dasar atau pravokasional yang meliputi 
kecakapan menggunakan alat kerja, alat ukur, memilih bahan, 
merancang produk; dan kecakapan vokasional penunjang yang 
meliputi kecenderungan untuk bertindak dan sikap kewirausahaan. 

Perlu disadari, bahwa di dalam kehidupan nyata, antara general 
life skill dengan specific life skill, yaitu antara kecakapan memahami diri, 
berpikir rasional, kecakapan sosial, akademik, dengan kecakapan 
vokasional tidak berfungsi secara terpisah, atau tidak terpisah secara 

 
73 Nelson-Jones, R. (1997). Practical Counseling and Helping Skills, Texts and 

Exercises for the Life Skills Counseling Model. Fourth Edition. London: British 
Library Cataloging in Publication Data. 

74 Puskur. (2007). Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup. Jakarta: 
Balitbang Depdiknas. 

75 Wuryastuti, S. dan Ni'mah, I. (2013). Model Pembelajaran Berbasis 
Lingkungan untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Mahasiswa melalui 
Pembuatan Kompor Biogas. EduHumaniora, 5(2), 113-120. 
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ekslusif. Artinya, dalam kehidupan nyata seluruh kecakapan tersebut 
saling melengkapi, sehingga menyatu menjadi tindakan individu yang 
melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Derajat 
kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh derajat 
kualitas berbagai aspek pendukung tersebut. Pendeskripsian secara 
kategorial bertujuan mempermudah dalam perumusan indikator yang 
dapat dijadikan kriteria keberhasilan suatu program yang 
dikembangkan; atau lebih jauh untuk kepentingan studi dan kegunaan 
praktis. 

Keterampilan atau kecakapan hidup merupakan kecakapan yang 
dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi permasalahan 
hidup dan kehidupan secara wajar tanpa mereka tertekan dan 
kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi.76 
Peningkatan kecakapan hidup mahasiswa dimungkinkan dengan 
implementasi model pembelajaran inkuiri yang disinergikan secara 
kolaboratif. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, 
dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. Melalui 
pembelajaran sains berbasis inkuiri kecakapan hidup mahasiswa dilatih 
sehingga cakap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang 
ada pada dunia nyata khususnya dalam proses pembelajaran. 

Di tengah kompetisi global, maka pembinaan aspek kecakapan 
hidup merupakan suatu hal yang urgen. Berbagai manfaat akan 
diperoleh dengan pembinaan kecakapan tersebut, baik berupa 
kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, vokasional 
maupun yang lainnya. Tinggal sekarang, bagaimana lembaga 
pendidikan mau menerapknanya sehingga dapat membantu mahasiswa 
untuk memperoleh kecakapan hidup yang dibutuhkan baik di dunia 
kerja maupun di lingkungan masyarakat. 
  

 
76 Sucilestari, Ramdhani; Arizona, Kurniawan. Peningkatan Kecakapan 

Hidup melalui Pembelajaran Sains Berbasis Proyek. In: Prosiding Seminar Nasional 
Pendidikan Biologi. 2018. p. 436-441. 
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BAB II 

INTEGRASI PEMBELAJARAN INKUIRI DAN SIKAP 

ILMIAH TERHADAP BERPIKIR KRITIS 

MAHASISWA 

 

A. HASIL VALIDASI INSTRUMEN 

Uji validasi instrumen dilakukan pada instrumen penelitian yaitu 
tes berpikir kritis dan angket sikap ilmiah mahasiswa.  

Tabel 2.1  
Hasil Uji Validasi Tes Berpikir Kritis 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 Jumlah Rerata 

1 
Butir soal sesuai dengan indikator 
dalam kisi-kisi 

4 4 8 4 

2 
Seluruh butir soal mencakup 
semua materi tentang suhu dan 
kalor 

3 4 7 3,5 

3 
Aspek yang diukur sesuai dengan 
yang terdapat pada kisi-kisi 

4 4 8 4 

4 
Kunci jawaban dicantumkan 
secara jelas 

4 4 8 4 

5 
Sesuai dengan pedoman penilaian 
kognitif 

4 3 7 3,5 

6 
Kejelasan pedoman menjawab 
pertanyaan  

4 3 7 3,5 

7 
Penggunaan bahasa sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia  

3 3 6 3 

Jumlah 26 25 
25,5  

Rata-rata 3,71 3,57 

Rata-rata keseluruhan 3,64 

Kategori Layak Digunakan 
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Validasi dilakukan oleh dua orang ahli yang kompeten di bidangnya. 
Hasil uji validasi terhadap tes berpikir kritis menunjukkan bahwa tes 
berpikir kritis yang sudah dibuat termasuk kategori layak digunakan 
denga rerata secara keseluruhan 3,64. Tabel 2.1 menunjukkan hasil uji 
validasi ahli terhadap instrumen tes berpikir kritis mahasiswa pada 
mata kuliah IPA Dikdas 2. 

Hasil uji validasi terhadap angket sikap ilmiah mahasiswa 
menunjukkan bahwa angket sikap ilmiah termasuk kategori layak 
digunakan denga skor rerata secara keseluruhan 3,5. Hasil uji validasi 
instrumen angket sikap ilmiah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 
2.2. 

 
Tabel 2.2 

Hasil Uji Validasi Angket Sikap Ilmiah 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 Jumlah Rerata 

1 
Kesesuaian pernyataan dengan 
indikator sikap ilmiah 

4 4 8 4 

2 Kejelasan kalimat pernyataan 3 4 7 3,5 

3 Kedalaman kalimat pernyataan 4 3 7 3,5 

4 
Format instrumen memiliki daya 
tarik untuk dibaca 

3 4 7 3,5 

5 
Kejelasan pedoman pengisian 
instrumen 

4 4 8 4 

6 
Ketepatan jumlah dan/atau 
panjang kalimat pernyataan sudah 
sesuai 

3 3 6 3 

7 
Penggunaan bahasa sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia  

3 3 6 3 

Jumlah 24 25 
24,5 

Rata-rata 3,43 3,57 

Rata-rata keseluruhan 3,5 

Kategori Layak Digunakan 

 

B. PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ada 2 yaitu data sikap 
ilmiah dan data kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Data sikap 
ilmiah mahasiswa diperoleh dari pemberian angket sikap ilmiah pada 
awal pembelajaran. Data sikap ilmiah ini digunakan sebagai data awal 
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untuk mengelompokkan mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi 
dan rendah. Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa diperoleh 
melalui tes kemampuan berpikir kritis dengan memberikan tes dalam 
bentuk soal essay sebanyak 6 soal yang diberikan pada awal dan akhir 
pembelajaran. Data kemampuan berpikir kritis disajikan dalam bentuk 
tabel dan grafik. 

 

C. ANALISIS DATA 

Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan sikap ilmiah 
dianalisis secara deskriptif dan statistik. Analisis secara deskriptif 
dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa dengan membandingkan nilai rerata kemampuan berpikir 
kritis. Selanjutnya data kemampuan berpikir kritis mahasiswa dibagi 
menjadi 5 kategori yaitu sangat kritis (81,25 < x ≤ 100), kritis (62,50 < 
x ≤ 81,25), kurang kritis (43,75 < x ≤ 62,50), dan sangat kurang kritis 
(25,00 < x ≤ 43,75).  

Data sikap ilmiah mahasiswa pada matakuliah IPA 2 materi Suhu 
dan Kalor dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui mahasiswa 
yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan sikap ilmiah rendah sehingga bisa 
digunakan sebagai variabel yang ditinjau. Untuk menentukan kategori 
sikap ilmiah tinggi dan rendah digunakan Zscore. Jika Zscore bernilai positif 
maka kriteria sikap ilmiah mahasiswa tergolong tinggi, tetapi jika Zscore 
bernilai negatif maka kriteria sikap ilmiah mahasiswa tergolong rendah. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada 
matakuliah IPA 2 materi Suhu dan Kalor dapat diketahui dengan 
menghitung besar skor gain yang dinormalisasi (N-gain). Peningkatan 
kemampuan berpikir kritis terbagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, 
sedang dan rendah. Kategori perolehan N-gain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: g > 0,7 (70%) = tinggi; 0,3 (30%) ≤ g ≤ 0,7 (70%) 
= sedang dan g < 0,3 (30%) = rendah. 

Uji hipotesis dilakukan dengan Manava dua jalur (Two Way 
Manova) Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas dan uji homogenitas data sebagai prasyarat uji statistik 
parametris. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov 
dan uji homogenitas data dilakukan dengan uji Levene. Uji hipotesis 
dibantu dengan SPSS 20 for windows. 
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D. HASIL ANALISIS 

Hasil analisis data diuraikan pada dua jenis data yaitu data hasil 
tes kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan data sikap ilmiah 
mahasiswa pada mata kuliah IPA Dikdas 2 dengan materi atau pokok 
bahasan Suhu dan Kalor. 

 
1. Hasil Analisis Data Kemampuan Berpikir Kritis 

Nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test kemampuan berpikir kritis 
kedua kelas yaitu kelas eksperimen dankelas kontrol disajikan pada 
Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1  
Grafik Nilai Rata-rata Pre-Test dan Post-Test Kemampuan Berpikir 

Kritis Mahasiswa  
 
Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diperoleh dari hasil pre-test dan post-test yang diberikan 
pada awal dan akhir pembelajaran. Adapun hasil pre-test dan post-test 
mahasiswa pada kedua kelas ditampilkan dalam Tabel 2.3 berikut. 
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Tabel 2.3 
Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test Kemampuan Berpikir Kritis 

 
Pre-test Post-test 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Jumlah 
mahasiswa 

31 29  31 29 

Nilai tertinggi 45,8 54,5 91,7 79,2 

Nilai terendah 25 25 45,8 45,8 

 
Data pre-tes kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan 4 kategori berpikir kritis. 
Berikut sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan kategori berpikir kritis 
untuk nilai pre-tes disajikan pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2  
Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Kategori Berpikir Kritis 

pada Pre-test  
 

Data post-test kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan 4 kategori berpikir kritis. 
Sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan kategori berpikir kritis untuk nilai 
post-test disajikan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3  
Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Kategori Berpikir Kritis pada 

Post-test  
 
Hasil perbandingan pre-test dan post-test kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran inkuiri dan 

non-inkuiri pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 
Tabel 2.4. 

Perbandingan Sebaran Jumlah Mahasiswa berdasarkan Kategori Berpikir 
Kritis pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Model 
Pembelajaran 

Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Kategori Berpikir Kritis 

Pretes Postes 

Sangat 
Kritis 

Kritis 
Kurang 
Kritis 

Sangat 
Kurang 
Kritis 

Sangat 
Kritis 

Kritis 
Kurang 
Kritis 

Sangat 
Kurang 
Kritis 

Inkuiri 0 3 17 9 23 8 0 0 

Non-Inkuiri 0 0 13 18 0 18 11 0 

 

2. Hasil Analisis Data Sikap Ilmiah 

Data sikap ilmiah mahasiswa dianalisis secara deskriptif untuk 
mengetahui mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan sikap 
ilmiah rendah sehingga bisa digunakan sebagai variabel yang ditinjau. 
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Hasil analisis data sikap ilmiah mahasiswa kategori tinggi dan rendah 
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 
Tabel 2.5. 

Data Sikap Ilmiah Mahasiswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Model  
Pembelajaran 

Jumlah Mahasiswa 
Bersikap Ilmiah Tinggi 

Jumlah Mahasiswa 
Bersikap Ilmiah Rendah 

Inkuiri 13 18 

Non-Inkuiri 16 13 

Jumlah 29 31 

 

3. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada matakuliah 
IPA 2 materi Suhu dan Kalor dapat diketahui dengan menghitung besar 
skor gain yang dinormalisasi (N-gain).  

 

Gambar 2.4  
Rerata N-gain kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 
 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terbagi 
menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasil perhitungan 
nilai N-gain yang dinormalisasi untuk data kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa pada kelas eksperimen yang menerapkan model 
pembelajaran inkuiri dan kelas kontrol yang menggunakan non-inkuiri 
dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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E. DESKRIPSI LOKASI DAN HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester II Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini 
menggunakan dua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Kelas II B terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas II A 
sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen menggunakan model 
pembelajaran inkuiri yang dipadukan dengan metode eksperimen dan 
dalam pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara berkelompok. 
Kelas kontrol menggunakan model pembelajaran non-inkuiri yang 
dipadukan dengan metode eksperimen dan dalam pelaksanaan 
pembelajarannya juga dilakukan secara berkelompok. 

Tujuan penelitian ini ada 3 yaitu: 1) untuk mengetahui perbedaan 
berpikir kritis mahasiswa yang mengikuti model pembelajaran inkuiri 
dengan mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 
non-inkuiri; 2) untuk mengetahui perbedaan berpikir kritis mahasiswa 
yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan rendah; 3) untuk mengetahui 
pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran inkuiri dan 
sikap ilmiah terhadap berpikir kritis mahasiswa. Kemampuan berpikir 
kritis yang diteliti pada penelitian ini meliputi memfokuskan 
pertanyaan, menganalisis argumen (mengidentifikasi alasan dan 
mengidentifikasi suatu ketidaktepatan), menginduksi dan 
mempertimbangkan hasil induksi, mengevalusi, dan kemampuan 
memberikan alasan.  

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan pada 
masing-masing kelas baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
Pertemuan pertama pemberian pre-test kemampuan berpikir kritis pada 
mahasiswa dan pemberian angket sikap ilmiah mahasiswa. Pertemuan 
kedua, ketiga dan keempat pemberian perlakuan yaitu implementasi 
model pembelajaran inkuiri dalam proses pembelajaran untuk kelas 
eksperimen dan non-inkuiri untuk kelas kontrol. Proses pembelajaran 
pada kedua kelas sama-sama menggunakan metode ekperimen yaitu 
mahasiswa melakukan percobaan pada materi suhu dan kalor yang 
dilakukan secara berkelompok. Pertemuan kelima pemberian post-test 
kemampuan berpikir kritis kepada mahasiswa baik pada kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol. 

Pelaksanaan pre-test dan post-test baik pada kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol pada pertemuan pertama dan kelima 
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dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan masing-masing individu. Pada saat 
pertemuan kedua, ketiga dan keempat yaitu pemberian perlakuan pada 
proses pembelajaran pada kedua kelas baik kelas eksperimen maupun 
kelas kontrol, mahasiswa dibagi secara acak ke dalam kelompok-
kelompok belajar. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang anggota 
kelompok. Masing-masing kelompok memiliki anggota yang heterogen 
dari segi jenis kelamin maupun kemampuan akademik.  

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen yang belajar dengan 
model pembelajaran inkuiri maupun pada kelas kontrol yang belajar 
dengan model pembelajaran non-inkuiri sama-sama menggunakan 
Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam pelaksaannya. Hanya saja 
LKM yang digunakan agak sedikit berbeda yaitu pada kelas eksperimen 
LKM yang digunakan disesuaikan dengan langkah-langkah atau fase-
fase dalam pembelajaran inkuiri yaitu mulai dari membuat rumusan 
masalah, menyusun hipotesis dari permasalahan yang telah 
dirumuskan, melakukan penelitian dengan alat dan bahan yang sudah 
disediakan, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan atau 
eksperimen yang sudah dilakukan, menguji hipotesis, dan terakhir 
membuat kesimpulan. Pada kelas kontrol LKM yang digunakan tidak 
memperlihatkan fase-fase atau langkah-langkah dalam pembelajaran 
inkuiri. Mahasiswa langsung melakukan penelitian atau eksperimen 
tanpa membuat rumusan masalah maupun menyusun hipotesis, 
selanjutnya mahasiswa melakukan analisis data hasil percobaan dan 
terakhir membuat kesimpulan.  

Implementasi model pembelajaran inkuiri pada kelas eksperimen 
maupun model pembelajaran non-inkuiri pada kelas kontrol sama-
sama menggunakan metode eksperimen. Mahasiswa melakukan 
kegiatan eksperimen atau percobaan pada materi suhu dan kalor. Ada 
5 percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pengaruh kalor 
terhadap suhu zat, perubahan wujud zat, pemuaian pada zat cair, asas 
Black, dan perpindahan kalor. Kelima eksperimen ini dilakukan secara 
berkelompok dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan seluruh 
rangkaian percobaan yang sudah disediakan, mahasiswa menjawab 
seluruh pertanyaan yang sudah tersedia pada LKM. Selanjutnya 
mahasiswa mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang 
terkumpul dari hasil pre-test dan post-test. Pre-test yaitu tes yang dilakukan 
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terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan 
perlakuan. Pre-test ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 
mahasiswa kelas eksperimen dan kontrol. Sedangkan post-test diberikan 
setelah diberikan perlakuan, dengan tujuan untuk mengetahui 
kemampuan akhir kedua kelas setelah diberikan perlakuan yang 
berbeda. Data pada penelitian ini berupa data hasil kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa dan data sikap ilmiah sebagai data variabel 
moderator. 

 
1. Deskripsi Data Kemampuan Berpikir Kritis 

Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa kelas eksperimen 
dan kelas kontrol diperoleh dari hasil pre-test dan post-test. Berdasarkan 
hasil analisis data kemampuan berpikir kritis pada data pre-test dan post-
test mahasiswa pada kedua kelas yang ditampilkan dalam Gambar 2.1 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil pre-test dan post-
test kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen sebesar 36,36 dan 
kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 29,06. Kategori kemampuan 
berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol pada nilai pre-test 
sama yaitu sangat kurang kritis. Adapun nilai rata-rata post-test kelas 
eksperimen sebesar 75,63 termasuk kategori kritis dan kelas kontrol 
sebesar 61,89 termasuk kategori kurang kritis.  

Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa berdasarkan 
rekapitulasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
perbedaan. Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol diperoleh dari hasil pre-test dan post-test 
yang diberikan pada awal dan akhir pembelajaran. Adapun hasil pre-test 
dan post-test mahasiswa pada kedua kelas ditampilkan dalam Tabel 2.3. 
Hasil nilai post-test kemampuan berpikir kritis mahasiswa tertinggi 
diperoleh pada kelas eksperimen yaitu 91,7 kemudian dilanjutkan 
dengan nilai post-test kelas kontrol sebesar 79,2. Hasil nilai post-tes 
terendah kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol sama yaitu sebesar 45,8.  Hasil pre-test kemampuan berpikir 
kritis mahasiswa terendah diperoleh pada nilai pre-test kelas eksperimen 
dan kelas kontrol yaitu 25 sedangkan nilai pre-test tertinggi pada kelas 
kontrol sebesar 54,5, diikuti dengan kelas eksperimen sebesar 45,8. 

Data pre-tes kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan 4 kategori berpikir kritis. 
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Berdasarkan kategori berpikir kritis untuk nilai pre-tes seperti yang 
tercantum pada Gambar 2.2. menunjukkan bahwa pada kelas 
eksperimen jumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir 
kritis tergolong sangat kritis tidak ada, jumlah mahasiswa yang 
tergolong kritis adalah 3 orang, yang tergolong kurang kritis sejumlah 
17 orang dan 9 orang lainnya tergolong sangat kurang kritis. Pada kelas 
kontrol jumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis 
tergolong sangat kritis dan kritis tidak ada, yang tergolong kurang kritis 
sejumlah 13 orang dan 18 orang lainnya tergolong sangat kurang kritis 

Sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan kategori berpikir kritis 
untuk nilai post-test seperti yang tersaji pada Gambar 2.3. menunjukkan 
bahwa pada kelas eksperimen jumlah mahasiswa yang memiliki 
kemampuan berpikir kritis tergolong sangat kritis adalah 23 orang dan 
yang tergolong kritis sejumlah 8 orang sedangkan untuk kategori sangat 
kurang kritis dan kritis tidak ada. Pada kelas kontrol jumlah mahasiswa 
yang memiliki kemampuan berpikir kritis tergolong sangat kritis tidak 
ada, yang tergolong kritis adalah 18 orang mahasiswa, yang tergolong 
kurang kritis sejumlah 11 orang mahasiswa dan sangat kurang kritis 
tidak ada. 

Hasil perbandingan pre-test dan post-test kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran inkuiri dan 
non-inkuiri pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 
seperti yang terlihat pada Tabel 2.4.  Pada tabel tersebut 
mendeskripsikan bahwa pre-test kemampuan berpikir kritis pada kelas 
inkuiri untuk kategori kritis sejumlah 3 mahasiswa sedangkan non-
inkuiri tidak ada. Jumlah mahasiswa yang tergolong kurang kritis pada 
kelas inkuiri sebanyak 17 orang sedangkan pada kelas non-inkuiri 
sejumlah 13 orang mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang tergolong 
sangat kurang kritis pada kelas inkuiri sebanyak 9 orang dan pada kelas 
non-inkuiri sejumlah 18 orang. Jumlah mahasiswa yang tergolong 
sangat kritis baik pada kelas inkuiri dan kelas non-inkuiri tidak ada. 
Hasil post-test kemampuan berpikir kritis pada kelas inkuiri untuk 
kategori sangat kritis sejumlah 23 mahasiswa sedangkan non-inkuiri 
tidak ada. Jumlah mahasiswa yang tergolong kritis pada kelas inkuiri 
sebanyak 8 orang sedangkan pada kelas non-inkuiri sejumlah 18 orang 
mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang tergolong sangat kurang kritis baik 
pada kelas inkuiri dan kelas non-inkuiri tidak ada. 
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Peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada 
matakuliah IPA 2 materi Suhu dan Kalor dapat diketahui dengan 
menghitung besar skor gain yang dinormalisasi (N-gain). Peningkatan 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa terbagi menjadi 3 kategori yaitu 
tinggi, sedang dan rendah. Hasil perhitungan nilai N-gain yang 
dinormalisasi untuk data kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada 
kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran inkuiri dan 
kelas kontrol yang menggunakan non-inkuiri dapat dilihat pada 
Gambar 2.4. Hasil rerata perolehan N-gain yang dinormalisasi 
menunjukkan bahwa pada kelas inkuiri rerata perolehan skor n-gain 
sebesar 0,76 atau tergolong tinggi, sedangkan pada kelas kontrol skor 
n-gain sebesar 0,30 atau tergolong sedang. 

 
2. Deskripsi Data Sikap Ilmiah  

Data sikap ilmiah mahasiswa dianalisis secara deskriptif untuk 
mengetahui mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan sikap 
ilmiah rendah sehingga bisa digunakan sebagai variabel yang ditinjau. 
Hasil analisis data sikap ilmiah mahasiswa kategori tinggi dan rendah 
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
Hasil penelitian terkait dengan data sikap ilmiah mahasiswa 
menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah 
tinggi pada kelas eksperimen sebanyak 13 orang sedangkan pada kelas 
kontrol sejumlah 16 orang. Jumlah mahasiswa yang memiliki sikap 
ilmiah rendah pada kelas eksperimen sebanyak 18 orang sedangkan 
pada kelas kontrol sejumlah 13 orang. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan Manova dua jalur (Two Way 
Manova) Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas dan homogenitas data sebagai prasyarat uji statistik 
parametris.  

 
1. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat statistik sebelum dilakukan uji hipotesis yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas pada data berpikir kritis mahasiswa. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-
Smirnov. Hasil uji normalitas pada data berpikir kritis mahasiswa 
disajikan pada Tabel 2.6.  

 

Tabel 2.6 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Data Berpikir Kritis 

No Kelompok Data N 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
Sig.(p) Keputusan 

1 Pretes berpikir kritis 60 1,247 0,089 Normal 

2 Postes berpikir kritis 60 1,159 0,136 Normal 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov data pretes maupun postes 
berdistribusi normal dengan ketentuan P (sig.) > 0. 

 
b. Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas data dilakukan dengan uji Levene. Hasil 
uji Levene pada data pretes dan postes berpikir kritis memiliki nilai 
sig. > 0.05 dan Levene statistic < Ftabel, ini artinya data homogen. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 

 

Tabel 2.7 

Hasil Uji Homogenitas (Levene Test) Data Berpikir Kritis 

No Kelompok Data 
Levene 

statistic 
Df1 Df2 Ftabel Sig. Keputusan 

1 
Pretes berpikir 

kritis 
1,180 1 58 4,006 0,282 Homogen 

2 
Postes berpikir 

kritis 
1,194 1 58 4,006 0,661 Homogen 

 
2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis data kemampuan berpikir kritis mahasiswa 
dilakukan dengan analisis statistik Manova dua jalur (tw way Manova) 
karena memenuhi uji prasyarat yaitu data terdistribusi normal dan 
memiliki varian yang homogen. Analisis statistik dibantu dengan 
program aplikasi komputer SPSS versi 20 for windows pada taraf 
signifikan 0,05 (5%).  
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Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan pada data 
berpikir kritis mahasiswa terlihat pada Tabel 2.8. Hasil analisis data 
menginterpretasikan bahwa model pembelajaran inkuiri berbengaruh 
terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa (P<0,05). Sedangkan 
sikap ilmiah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap berpikir kritis 
mahasiswa (P>0,05). Hasil analisis interaksi model pembelajaran dan 
sikap ilmiah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. Nilai F tabel (Ft) pada taraf signifikan 0,05 
dan derajat bebas (df)= (1:59) adalah 4,003.   

 
Tabel 2.8 

Hasil Uji Hipotesis Berpikir Kritis Mahasiswa 

No Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

1Df Df2 Fh 
P 

(sig.) 

1 Model pembelajaran 7331,231 1     59 79,447 0,000 
2 Sikap ilmiah 86,807     1        59 0,941   0,336 

3 
Interaksi model dan sikap 
ilmiah 

15,975     1        59 0,173   0,679 

 
F. PEMBAHASAN 

Data hasil pre-test kemampuan berpikir kritis mahasiswa 
digunakan untuk melihat kemampuan awal kedua kelas dan 
mengetahui tingkatan berpikir kritis mahasiswa sebelum diberikan 
perlakuan. Berdasarkan hasil uji homogenitas data pre-test kemampuan 
berpikir kritis menunjukkan bahwa pre-test berpikir kritis memiliki nilai 
sig. > 0.05, maka kedua kelas memiliki varians yang homogen. Hal ini 
menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal sama 
sebelum diberi perlakuan. Adapun nilai rata-rata pre-test berpikir kritis 
mahasiswa pada kelas eksperimen sebesar 36,36 berkategori sangat 
kurang kritis dan kelas kontrol sebesar 29,06 berkategori sangat kurang 
kritis. Tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kedua kelas 
berada pada tingkat berpikir paling rendah. Hal ini mengindikasikan 
bahwa proses pembelajaran yang berlangsung selama ini belum 
mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, karena 
aspek kognitif mahasiswa ditekankan pada hasil bukan pada aspek 
proses yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa menjadi rendah. Selain itu, 
rendahnya nilai hasil pre-test disebabkan karena mahasiswa pada kedua 
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kelompok sampel belum memperoleh materi suhu dan kalor yang 
sesuai dengan jenjangnya melainkan hanya materi pengenalan suhu dan 
kalor pada jenjang SMA, itupun khusus untuk mahasiswa yang 
mengambil jurusan IPA ketika SMA. Seperti yang diketahui bahwa 
mahasiswa yang kuliah di Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) berasal dari sekolah yang berbeda dengan jurusan 
yang beragam. Nilai rata-rata pre-test kemampuan berpikir kritis ini 
kemudian dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa pada hasil post-test.  

Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis mahasiswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan terjadi 
peningkatan yang signifikan. Adapun nilai rata-rata post-test kelas 
eksperimen sebesar 75,63 berkategori kritis sedangkan kelas kontrol 
sebesar 61,89 berkategori kurang kritis. Perbedaan nilai rata-rata 
kemampuan berpikir kritis pada kedua kelas mengindikasikan bahwa 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui model pembelajaran 
yang diterapkan pada kelas eksperimen memberikan pengaruh yang 
lebih baik daripada kelas kontrol.  

Untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran inkuiri 
terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa maka 
diperlukan uji lanjut dengan uji hipotesis menggunakan Manova dua 
jalur. Hasil perhitungan Manova dua jalur menunjukkan bahwa nilai 
sig. < 0,05 atau (P<0,05). Hal tersebut mengindikasikan adanya 
perbedaan kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang mengikuti 
model pembelajaran inkuiri dengan mahasiswa yang belajar 
menggunakan model pembelajaran non-inkuiri. 

Model pembelajaran inkuiri yang diterapkan pada kelas 
eksperimen bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menemukan 
suatu konsep yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Dengan 
membiasakan mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran 
berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengingat suatu konsep 
dalam jangka waktu yang lama, karena konsep yang diperoleh bukan 
dalam bentuk hafalan melainkan suatu pengetahuan yang didapatkan 
secara langsung dan tersimpan dalam memori jangka panjang. Berbeda 
dengan kelas kontrol, pengetahuan didapatkan dari dosen dan 
mahasiswa tidak memiliki pengalaman belajar secara langsung, 
sehingga pengetahuan yang mereka miliki bersifat sementara karena 
tersimpan dalam memori jangka pendek dan bersifat hafalan. 
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Model pembelajaran inkuiri terbimbing menunjukkan adanya 
pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa, hal ini 
berdasarkan nilai rata-rata kedua kelas dan hasil uji hipotesis. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat melibatkan mahasiswa secara 
optimal dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa aktif 
mendapatkan pengetahuannya melalui serangkaian kegiatan inkuiri. 
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rahma, 
pembelajaran yang menuntut mahasiswa terlibat secara optimal dalam 
proses belajar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa.77 Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Snyder dan Snyder, lingkungan belajar yang melibatkan mahasiswa 
aktif dalam penyelidikan (penelitian) suatu informasi dan 
mengaplikasikan pengetahuan mereka meningkatkan keterampilan 
berpikir kritis mahasiswa.78  

Pada penerapan model pembelajaran inkuiri ini, mahasiswa 
diberi kegiatan terstruktur berupa lembar kegiatan mahasiswa (LKM) 
untuk menyelidiki dan merumuskan sendiri konsep yang ditemukan. 
Dimulai dari mahasiswa membuat rumusan masalah, kemudian dari 
rumusan masalah mahasiswa menyusun hipotesis yang relevan dengan 
rumusan masalah, selanjutnya mahasiswa melakukan pengamatan, 
mengalisis data, membuat keputusan, membuat kesimpulan, dan yang 
terakhir adalah mengkomunikasikan hasil.  

Aspek-aspek kemampuan berpikir kritis yang harus dicapai 
mahasiswa lebih banyak diaplikasikan dalam penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing. Dalam penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing terdapat kegiatan pengamatan, 
membuat hipotesis, mengolah data, menganalisis data, membuat 
keputusan, membuat kesimpulan, berkomunikasi. Sedangkan model 
pembelajaran non-inkuiri walaupun mahasiswa melakukan kegiatan 
praktikum atau kegiatan eksperimen yang sama dengan kelas 
eksperimen namun dalam sintaks model pembelajarannya tidak 
melakukan langkah-langkah inkuiri seperti membuat rumusan masalah 

 
77 Rahma, AN. 2013. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 

Inkuiri Berpendekatan SETS Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan untuk 
menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Empati Siswa Terhadap 
Lingkungan. Journal of Education Research and Evaluation, 1(2). 133. 

78 Snyder, L.G. dan Snyder, M.J. 2008. Teaching Critical Thinking and 
Problem Solving Skills. The Delta Pi Epsilon Journal, 2. 90-99. 
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dan menyusun hipotesis. Mereka hanya melakukan kegiatan 
eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tanpa disertai dengan kegiatan inkuiri ilmiah. 

Proses pembelajaran yang berlangsung pada kelas eksperimen 
dari kegiatan awal sampai kegiatan terakhir menunjukkan adanya 
latihan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Pada 
awal kegiatan sebelum kegiatan praktikum dimulai, mahasiswa dituntut 
untuk merumuskan hipotesis di LKM, merumuskan hipotesis ini 
dibimbing oleh dosen. Merumuskan hipotesis merupakan salah satu 
bagian dari kemampuan berpikir kritis. Pada kegiatan terakhir juga 
dilakukan latihan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pada 
bagian ini tiga kelompok diminta untuk mengemukakan hasil diskusi 
kelompok berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di 
LKS. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atas apa yang 
telah mereka kerjakan dan mereka diskusikan bersama dengan anggota 
kelompok mereka, sehingga mahasiswa dilatih untuk aktif 
menyampaikan pendapat di depan kelas, dalam hal ini termasuk ke 
dalam aspek clarity (kejelasan). Sebagaimana menurut Paul dan Elder, 
aspek clarity merupakan salah satu pendukung dalam peningkatan 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Berdasarkan rangkaian 
pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen menunjukkan 
adanya proses untuk melatih keterampilan berpikir kritis karena 
keterampilan berpikir kritis tidak akan berkembang apabila tidak 
dilatih. Seperti yang dikemukakan oleh Snyder dan Snyder (2008) 
keterampilan berpikir kritis membutuhkan latihan, praktik, dan 
kesabaran.79 Keterampilan berpikir kritis tidak terjadi secara lahiriah, 
tetapi perlu dilatih dengan tujuan untuk menyiapkan mahasiswa 
menjadi seorang pemikir kritis.80 

Kegiatan-kegiatan dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing 
merupakan sarana yang lebih tepat dan efektif dalam pencapaian 
indikator-indikator kemampuan berpikir kritis, sehingga melalui model 
pembelajaran inkuiri dapat lebih mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. Sesuai dengan penelitian Corlu dan Corlu 

 
79 ibid 
80 Rahma, AN. 2013. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 

Inkuiri Berpendekatan SETS Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan untuk 
menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Empati Siswa Terhadap 
Lingkungan. Journal of Education Research and Evaluation, 1(2). 133. 
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menyatakan bahwa model pembelajaran inkuiri ilmiah membantu 
mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan 
memungkinkan mahasiswa untuk berpikir dan mengkonstruksi 
pengetahuannya seperti seorang saintis.81 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen yang belajar dengan 
model pembelajaran inkuiri maupun pada kelas kontrol yang belajar 
dengan model pembelajaran non-inkuiri sama-sama menggunakan 
Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam pelaksanaannya. Hanya saja 
LKM yang digunakan agak sedikit berbeda yaitu pada kelas eksperimen 
LKM yang digunakan disesuaikan dengan langkah-langkah atau fase-
fase dalam pembelajaran inkuiri yaitu mulai dari membuat rumusan 
masalah, menyusun hipotesis dari permasalahan yang telah 
dirumuskan, melakukan penelitian dengan alat dan bahan yang sudah 
disediakan, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan atau 
eksperimen yang sudah dilakukan, menguji hipotesis, dan terakhir 
membuat kesimpulan. Pada kelas kontrol LKM yang digunakan tidak 
memperlihatkan fase-fase atau langkah-langkah dalam pembelajaran 
inkuiri. Mahasiswa langsung melakukan penelitian atau eksperimen 
tanpa membuat rumusan masalah maupun menyusun hipotesis, 
selanjutnya mahasiswa melakukan analisis data hasil percobaan dan 
terakhir membuat kesimpulan.  

Implementasi model pembelajaran inkuiri pada kelas eksperimen 
maupun model pembelajaran non-inkuiri pada kelas kontrol sama-
sama menggunakan metode eksperimen. Mahasiswa melakukan 
kegiatan eksperimen atau percobaan pada materi suhu dan kalor. Ada 
5 percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pengaruh kalor 
terhadap suhu zat, perubahan wujud zat, pemuaian pada zat cair, asas 
Black, dan perpindahan kalor. Kelima eksperimen ini dilakukan secara 
berkelompok dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan seluruh 
rangkaian percobaan yang sudah disediakan, mahasiswa menjawab 
seluruh pertanyaan yang sudah tersedia pada LKM. Selanjutnya 
mahasiswa mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas. 

Proses pembelajaran pada kedua kelas sama-sama menggunakan 
metode ekperimen yaitu mahasiswa melakukan percobaan pada materi 

 
81 Corlu, M.A., & Corlu, M.S., (2012), Scientific Inquiry Based 
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suhu dan kalor yang dilakukan secara berkelompok. Metode 
eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran, yaitu 
mahasiswa melakukan percobaan dengan mengalami dan 
membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar 
mengajar dengan metode percobaan ini mahasiswa diberi kesempatan 
untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu 
proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 
menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek atau keadaan.82  

Eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, 
sebab membantu para mahasiswa untuk mencari jawaban dengan 
usaha sendiri berdasarkan fakta (data) yang benar.83 Metode 
eksperimen merupakan penyampaian materi pelajaran melalui latihan 
yang menggunakan alat ukur, bahan percobaan, dan perangkat 
percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara individual 
maupun kelompok untuk membuktikan atau menemukan konsep, 
prinsip, teori, asas, atau hukum-hukum dalam pembelajaran sains. 
Dalam pelaksanaan metode eksperimen, diperlukan petunjuk, 
pedoman, atau penuntun praktikum.84 

Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen 
mempunyai 3 langkah, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan 
evaluasi/tindak lanjut eksperimen.85 Metode Eksperimen memiliki 
beberapa keunggulan seperti yang dikemukakan oleh Faizi86 yaitu: 

1. Membuat mahasiswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 
berdasarkan pecobaannya sendiri daripada hanya menerima kata 
dosen atau membaca buku. 

2. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi 
eksplorasi (menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi. 

3. Menumbuhakan dan membina manusia, sehingga dapat membawa 
terobosan-terobosan baru dengan penemuan hasil percobaan yang 
bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. 

 
82 Djamarah & Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 
83 Sudjana, Nana. 2011. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 
84 Faizi, Mastur. 2013. Ragam Metode Mengajarkan Eksakta Pada Murid. 

Yogyakarta: Diva Press. 
85 Djamarah & Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 
86 Faizi, Mastur. 2013. Ragam Metode Mengajarkan Eksakta Pada Murid. 

Yogyakarta: Diva Press. 
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Uji hipotesis data kemampuan berpikir kritis mahasiswa 
dilakukan dengan analisis statistik Manava dua jalur (twoway Manova) 
karena memenuhi uji prasyarat yaitu data terdistribusi normal dan 
memiliki varian yang homogen. Analisis statistik dibantu dengan 
program aplikasi komputer SPSS versi 20 for windows pada taraf 
signifikan 0,05 (5%). Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan 
pada data berpikir kritis mahasiswa terlihat pada Tabel 5.3. Hasil 
analisis data menginterpretasikan bahwa model pembelajaran inkuiri 
berbengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa (P<0,05). 
Sedangkan sikap ilmiah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap 
berpikir kritis mahasiswa (P>0,05). Hasil analisis interaksi model 
pembelajaran dan sikap ilmiah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nilai F tabel (Ft) pada taraf 
signifikan 0,05 dan derajat bebas (df)= (1:59) adalah 4,003.   

Hasil penelitian Utami dkk. diperoleh bahwa model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
dengan nilai rata-rata gain yang dinormalisasi 0,47 dengan kategori 
sedang.  Jika ditinjau tiap aspek, semua aspek keterampilan berpikir 
kritis dengan kategori sedang, aspek eksplanasi menunjukan 
peningkatan paling besar yaitu 0,68. Model pembelajaran inkuiri juga 
dapat meningkatkan penguasaan konsep dengan nilai rata-rata gain 
yang dinormalisasi 0,62. Semua aspek penguasaan konsep meningkat 
dengan kategori sedang, aspek analisis menunjukan peningkatan yang 
paling besar yaitu sebesar 0,65.87  

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan keterampilan berpikir kritis mengalami 
peningkatan dengan kategori sedang setelah penerapan model 
pembelajaran inkuiri abduktif yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 
gain yang dinormalisasi. Semua aspek keterampilan berpikir kritis yaitu 
aspek interpretasi, aspek analisis, aspek evaluasi, aspek inferensi dan 
aspek eksplanasi mengalami peningkatan dengan kategori sedang. 
Penguasaan konsep mengalami peningkatan dengan kategori sedang 
setelah penerapan model pembelajaran inkuiri yang ditunjukkan 
dengan nilai rata-rata gain yang dinormalisasi. Semua aspek penguasaan 

 
87 Utami, D.A., Ramalis T.R., dan Saepuzaman. 2016. Penerapan Model 
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konsep yaitu aspek mengingat, aspek pemahaman dan aspek analisis 
mengalami peningkatan dengan kategori sedang.88 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Imaniarti dkk. Model pembelajaran inkuiri terbimbing disertai 
teknik mind mapping tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 
kognitif siswa dalam pembelajaran fisika di SMAN Arjasa, model 
pembelajaran inkuiri terbimbing disertai teknik mind mapping tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemampuan afektif siswa dalam 
pembelajaran fisika di SMAN Arjasa, dan kemampuan psikomotor 
siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing disertai 
teknik mind mapping tergolong dalam kriteria baik.89 

Hasil penelitian Susparini dkk menunjukan bahwa tidak ada  
perbedaan  pengaruh  penggunaan  model  Inkuiri  Terbimbing  dan  
Inkuiri  Bebas Termodifikasi  terhadap  keterampilan  berpikir  tingkat  
tinggi  siswa,  dari  hasil  uji  parametrik Manova,  diketahui  signifikansi  
keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi  siswa  0,589  (>0,05:H0 diterima), 
(2) tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan model Inkuiri 
Terbimbing dan Inkuiri Bebas  Termodifikasi  terhadap  hasil  belajar  
aspek  sikap,  namun  ada  perbedaan  untuk  aspek keterampilan.  Dari 
hasil uji non parametrik Kruskall-Wallis, diketahui signifikansi hasil 
belajar aspek sikap 0,574 (>0,05:H0 diterima) sedangkan hasil uji 
parametrik Manova, diketahui signifikansi keterampilan 0,000 
(<0,05:H0 ditolak).90  

Pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing (IT) tahap awal pembelajaran dengan memberikan suatu 
permasalahan melalui media LKM dimana permasalahan yang 
diberikan dosen tersebut mengacu pada materi Suhu dan Kalor yang 
akan dipelajari. Pada tahap ini mahasiswa dilatih untuk dapat berpikir 
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analitis ketika suatu fenomena disajikan. Selanjutnya mahasiswa 
diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terkait 
permasalahan yang disampaikan untuk menjadi dasar bagi penyusunan 
hipotesis. Tahap melatih kemampuan menalar mahasiswa untuk dapat 
berpikir logis dalam merumuskan suatu dugaan sementara. Tahap 
selanjutnya adalah pengumpulan data dimana mahasiswa harus 
mengumpulkan informasi untuk dapat menjawab rumusan masalah. 
Tahap ini melatih kreativitas mahasiswa untuk mengeksplor dan 
menggali pengetahuannya sendiri melalui kajian literatur, pengamatan 
langsung dan kegiatan praktikum atau eksperimen. Tahap selanjutnya 
adalah tahap pengolahan data dimana mahasiswa dibantu dosen 
mensintesis ide baru yang akan diujicobakan guna membuktikan 
hipotesis. Tahap ini melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis 
mahasiswa untuk berpikir secara induktif dalam menganalisis 
kesesuaian hasil pengamatan dan kajian teori untuk membuktikan 
dugaan sementara dan menjawab rumusan masalah. Tahap terakhir 
adalah tahap penyususnan kesimpulan yang dilakukan oleh mahasiswa 
dengan bimbingan dosen. Tahap melatih keterampilan berpikir 
evaluatif mahasiswa jika didukung bukti dan alasan yang kritis dan 
logis. 

Pada kelas yang menggunakan model pembelajaran inkuiri, 
permasalahan diberikan oleh dosen melalui media LKM yang mengacu 
pada materi suhu dan kalor yang akan dipelajari.  Perbedaan yang dapat 
dilihat secara signifikan terletak pada porsi peran dosen dalam 
memberikan bimbingan. Model pembelajaran inkuiri terbimbing dosen 
hanya bertugas sebagai fasilitator dan narasumber. Sedangkan peran 
aktif mahasiswa secara dominan lebih ditekankan. Pada tahap 
pengolahan data mahasiswa dituntut untuk dapat mensintesis ide baru 
melalui eksplorasinya sendiri melalui diskusi kelompok, tinjauan 
pustaka dan sumber internet yang dapat digunakan sebagai fasilitas 
sedangkan bantuan dosen diberikan seminimal mungkin. Tahap ini 
melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa untuk berpikir 
secara induktif dalam menganalisis kesesuaian hasil pengamatan dan 
kajian teori untuk membuktikan dugaan sementara dan menjawab 
rumusan masalah. Tahap terakhir adalah tahap penyusunan 
kesimpulan dimana mahasiswa dituntut untuk dapat berpikir evaluatif 
dengan mempertimbangkan bukti data yang konkret. Penggunaan 
model pembelajaran inkuiri lebih baik karena mahasiswa lebih terarah 
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dalam membangun pemahaman mereka. Pada model pembelajaran 
inkuiri terbimbing, mahasiswa diberi kesempatan untuk membangun 
pengetahuannya sendiri dengan mengembangkan gagasan berdasarkan 
rumusan masalah, merumuskan hipotesis merancang dan mengolah 
data yang mereka dapatkan dari berbagai sumber hingga membuat 
kesimpulan dengan bahasa sendiri dengan pemberian arahan-arahan 
dan motivasi dari dosen yang dapat membantu mahasiswa untuk lebih 
fokus terhadap materi yang akan dipelajari. 

Lestari dkk. menyatakan bahwa perpaduan metode inquiri dan 
Reciprocal Teaching dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
sikap ilmiah siswa pada materi sistem ekskresi di Kelas XI IPA  5 SMA 
Negeri 7 Kediri, tahun pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pada siklus I kemampuan berpikir kritis yang 
diperoleh dari hasil tes evalusi siswa menunjukan nilai rata-rata 
ketercapaian sebesar 81, dan meningkat pada siklus II menjadi 85, 
sedangkan data hasil sikap ilmiah siswa yang diperoleh dari lima aspek, 
yaitu sikap ingin tahu, sikap luwes, sikap kritis, sikap jujur dan 
ketelitian.  Pada siklus I aspek sikap ingin tahu 49% meningkat di siklus 
II menjadi 70%, aspek sikap luwes dari 72% menjadi 76%, aspek sikap 
kritis dari 73% menjadi 78%, aspek sikap jujur dari 63% menjadi 66% 
dan aspek ketelitian dari 40% menjadi 58%.91 

Model pembelajaran inkuiri melatih mahasiswa untuk 
meningkatkan keterampilan proses sains. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Rismawati, dkk., proses pembelajaran dengan 
menggunakan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 
keterampilan proses sains peserta didik pada materi gerak translasi dan 
rotasi. Data yang mendukung yaitu pencapaian rata-rata keterampilan 
proses sains peserta didik sebesar 69,342% atau dalam kategori baik. 
Sedangkan pada kelas konrol pencapaian rata-rata keterampilan proses 
sains peserta didik sebesar 43,827% atau dalam kategori kurang. Hal 
ini dikarenakan pada kelas kontrol metode yang digunakan masih 
menggunakan metode ceramah, tanya-jawab, dan latihan soal sehingga 
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pembelajaran dengan inkuiri terbimbing lebih efektif diterapkan. Selain 
itu terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan keterampilan 
proses sains antara peserta didik yang menggunakan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan model pembelajaran 
konvensional. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang diperoleh 
signifikan yaitu 0,236. Jika ditinjau dari setiap indikator keterampilan 
proses sains, maka terdapat perbedaan antara peserta didik yang 
diajarkan dengan pembelajaran inkuiri terbimbing dibandingkan 
peserta didik yang menggunakan model konvensional.92 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sayyadi dkk bahwa 
terdapat pengaruh positif yang signifikan dari strategi pembelajaran 
inkuiri terbimbing dan kemampuan awal siswa terhadap kemampuan 
pemecahan masalah fisika siswa. Siswa yang belajar dengan model 
pembelajaran Guided Inquiry juga mempunyai kemampuan 
pemecahan masalah yang lebih tinggi dari pada siswa yang belajar 
dengan Direct Interaction. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah 
siswa pada kelas eksperimen yang belajar dengan model pembelajaran 
Guided Inquiry sebesar 86,79 sedangkan kelas kontrol yang belajar 
dengan Direct Interaction sebesar 76,59.93 

Model pembelajaran inkuiri yang diterapkan pada kelas 
eksperimen bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menemukan 
suatu konsep yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Dengan 
membiasakan mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran 
berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengingat suatu konsep 
dalam jangka waktu yang lama, karena konsep yang diperoleh bukan 
dalam bentuk hafalan melainkan suatu pengetahuan yang didapatkan 
secara langsung dan tersimpan dalam memori jangka panjang.  

Model pembelajaran inkuiri terbimbing didasari oleh teori belajar 
penemuan yang menyarankan agar siswa hendaknya belajar melalui 
berpartisipasi aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar 
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mereka memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-
eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan konsep dan 
prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dengan menemukan 
sendiri akan berdampak baik pada diri siswa di antaranya pengetahuan 
itu bertahan lama atau lama diingat, dengan menemukan sendiri akan 
berdampak pada hasil belajar yang lebih baik, dan meningkatkan 
penalaran siswa untuk berpikir secara bebas.94 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing, jika dilihat dari sintaks 
atau langkah-langkah pembelajarannya, yaitu menyajikan pertanyaan 
atau masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan 
percobaan untuk memperoleh informasi, mengumpulkan dan 
menganalisis data, membuat kesimpulan. Berdasarkan langkah-langkah 
tersebut, model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih menekankan 
pada mahasiswa untuk aktif melatih keberanian, berkomunikasi dan 
berusaha mendapatkan pengetahuannya sendiri untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat diakomodasi oleh 
semua mahasiswa sehingga perolehan hasil belajar mereka mencapai 
kriteria keberhasilan yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka 
hasil belajar mahasiswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan model 
pembelajaran inkuri terbimbing. Pada pembelajaran inkuiri terbimbing, 
mahasiswa akan terlibat dalam pembelajaran, senantiasa dilatih untuk 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan 
tidak terlepas dari materi IPA yang akan dipelajari. 

Kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat dilatih dan 
dikembangkan dengan selalu bertanya dan mempertanyakan berbagai 
fenomena yang sedang dipelajari. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 
penelitian Gengarelly bahwa inkuiri dapat mengajarkan siswa 
bagaimana mengajukan pertanyaan di kelas dan memperoleh jawaban 
sendiri.95  Inkuiri dapat mendorong kebiasaan berpikir ilmiah siswa dan 
siswa lebih terbuka terhadap ide-ide baru dalam kelompok atau kelas, 
dengan harapan agar siswa berpikir tentang proses tidak hanya hasil 
akhir. Tahap merumuskan masalah dapat melatihkan kemampuan 
berpikir kritis pada aspek interpretation, karena dalam pembelajaran 
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dosen melakukan tanya jawab dan membimbing mahasiswa 
merumuskan masalah terkait fakta yang ditunjukkan. Inkuiri dapat 
mendorong kebiasaan berpikir ilmiah mahasiswa dan mahasiswa lebih 
terbuka terhadap ide-ide baru dalam kelompok atau kelas, dengan 
harapan agar mahasiswa berpikir tentang proses tidak hanya hasil akhir. 

Tahap kedua, merumuskan hipotesis. Mahasiswa merumuskan 
hipotesis yang relevan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. 
Proses merumuskan hipotesis dilakukan dalam diskusi kelompok. 
Mahasiswa mendiskusikan dan mengemukakan gagasan sebagai 
hipotesis terhadap permasalahan mengenai materi suhu dan kalor 
berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dosen membimbing 
mahasiswa dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan 
permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi 
prioritas penyelidikan. Mahasiswa dapat merumuskan banyak alternatif 
hipotesis dalam menanggapi masalah dan mengecek data terhadap 
hipotesis untuk membuat keputusan. Hipotesis dapat dibuktikan 
dengan melakukan kegiatan percobaan dan analisis literatur. 

Tahap merumuskan hipotesis dapat melatihkan kemampuan 
berpikir kritis pada aspek analysis dan inference. Mahasiswa melakukan 
kajian literatur dan berpikir secara logis dalam membuat hipotesis. 
Sebelum dijadikan hipotesis, mahasiswa terlebih dahulu menganalisis 
pendapat dan alasan dari tiap anggota kelompok.  Pada tahap membuat 
hipotesis, mahasiswa mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang akan 
dijadikan hipotesis melalui rumusan masalah yang telah dibuat oleh 
mahasiswa dengan mempertimbangkan informasi yang relevan. 
Setelah menilai ide dan saran yang akan digunakan dalam penyelesaian 
masalah, mahasiswa mengembangkan rencana dengan mengumpulkan 
informasi untuk memperkuat hipotesis tersebut.  

Tahap ketiga yaitu merancang percobaan. Sebelum 
melaksanakan kegiatan percobaan mahasiswa terlebih dahulu 
membuat rancangan percobaan. Siswa membuat rancangan percobaan 
materi suhu dan kalor melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, 
menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan menentukan 
langkah-langkah percobaan, kemudian menuliskannya di Lembar 
Kerja Mahasiswa (LKM).  Setiap tahap dalam rancangan percobaan 
didiskusikan dan dibimbing oleh dosen. Kegiatan diskusi kelompok 
akan terjadi interaksi antar anggota kelompok seperti saling bertukar 
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pendapat, berbagi pengetahuan dan mengemukakan gagasan untuk 
menyelesaikan masalah.  

Hal ini sejalan dengan teori belajar Piaget bahwa proses aktif 
dalam belajar akan membuat siswa membangun sistem makna dan 
pemahaman mengenai fakta melalui pengalaman-pengalaman dan 
interaksi mereka baik dengan sumber-sumber belajar maupun dengan 
rekan-rekan belajarnya. Rancangan percobaan dibuat untuk 
membuktikan hipotesis dan mendapatkan jawaban untuk pemecahan 
masalah melalui kegiatan percobaan. Tahap merancang percobaan 
dapat melatih kemampuan berpikir kritis pada aspek analysis dan 
explanation.  Pada tahap merancang pecobaaan, siswa menganalisis dan 
mengenali gagasan dan alasan yang disampaikan oleh tiap anggota 
kelompok. Anggota kelompok akan menjelaskan gagasan atau ide yang 
mereka miliki kepada anggota lainnya tentang rancangan percobaan, 
menentukan alat dan bahan, dan menentukan langkah-langkah 
percobaan. Mahasiswa memberikan pendapat dan didukung dengan 
bukti yang kuat misalnya dari literatur, mendeskripsikan metode dan 
kriteria yang digunakan untuk mencapai hasil dalam pemecahan 
masalah.96  

Tahap keempat, mahasiswa melakukan percobaan (kegiatan 
eksperimen) untuk membuktikan hipotesis dan memperoleh 
informasi.  Kegiatan percobaan dilakukan untuk memecahkan masalah 
dan membuktikan hipotesis, selanjutnya mahasiswa mampu 
membangun dan menemukan konsep pengetahuan sendiri. Mahasiswa 
melaksanakan serangkaian kegiatan percobaan yang telah dirancang. 
Pada proses kegiatan percobaan, mahasiswa melakukan pengamatan 
dan memperoleh data hasil pengamatan. Kegiatan eksperimen 
melibatkan mahasiswa secara aktif. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam 
kegiatan pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih 
bermakna. Proses belajar bermakna terjadi jika mahasiswa mampu 
mengasimilasi pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan 
baru. Sejalan dengan teori belajar menurut Ausubel bahwa informasi 
yang dipelajari secara bermakna, lebih lama diingat dari pada informasi 
yang dipelajari secara hafalan. Inkuiri terbimbing menjadikan 
pembelajaran bermakna dengan pengetahuan yang diperoleh melalui 

 
96 Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 
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penemuan sendiri dengan mengaitkan konsep yang relevan pada 
struktur kognitif yang sudah dimiliki mahasiswa.97 

Tahap melakukan pecobaan dapat memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan analysis.  
Hal ini sesuai dengan pernyataan Hackling bahwa praktik penyelidikan 
lapangan atau melakukan percobaan memberikan mahasiswa 
kesempatan untuk berlatih mengembangkan keterampilan 
menginvestigasi serta mendapatkan pengalaman nyata tentang 
fenomena alam sebagai dasar untuk belajar konseptual.98 Melalui 
kegiatan percobaan mahasiswa secara mandiri untuk menemukan 
suatu konsep. Pada kegiatan melakukan percobaan mahasiswa 
memperoleh data hasil percobaan.  Ada kemungkinan perbedaan data 
hasil percobaan dengan teori, sehingga mahasiswa harus 
menganalisisnya. Kegiatan pembelajaran dengan disertai kegiatan 
percobaan apabila dilakukan secara terus-menerus dapat mengarah 
pada inkuiri terbimbing.  Kegiatan eksperimen secara bertahap dapat 
mengarah pada level inkuiri terbimbing bahkan inkuiri terbuka. 
Kegiatan percobaan dapat membantu mahasiswa lebih mudah untuk 
memahami materi dan mendapatkan pengalaman nyata dengan ikut 
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat melatih 
keterampilan investigasi dan analisis. 

Tahap kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. 
Berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui kegiatan 
percobaan, mahasiswa mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan 
untuk mengumpulkan informasi kemudian menganalisis data yang 
diperoleh. Adanya perbedaan data hasil percobaan dengan teori 
menuntut mahasiswa untuk menganalisis data dengan cara berdiskusi 
dengan kelompoknya. Analisis data melatih mahasiswa untuk berpikir 
sendiri, melatih kemampuan menemukan informasi dan kemampuan 
bertanya mereka.  

Pembelajaran inkuiri terbimbing lebih konstruktif, memberikan 
siswa kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman belajar, 
serta meningkatkan pengetahuan siswa dan mengembangkan 

 
97 Dahar, R. W. 2000. Teori-teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Erlangga. 
98 Hackling, M. W. 2000. Working Scientifically: Implementing and Assessing 

Open Investigation Work in Science. Western Australia Department of Education 
and Training. 
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kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa mengumpulkan data melalui 
kegiatan percobaan untuk memecahkan masalah sehingga mahasiswa 
mampu membangun dan menemukan konsep pengetahuan sendiri. 
Sejalan dengan teori belajar penemuan Bruner, proses inkuiri 
memungkinkan mahasiswa menemukan sendiri pengetahuannya 
tentang apa yang dipelajari melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Melalui 
belajar penemuan mahasiswa dapat menyelidiki secara individu 
maupun kelompok atau melalui tanya jawab dengan dosen dan 
mahasiswa lain untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. 

Tahap mengumpulkan dan menganalisis data dapat melatihkan 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada aspek analysis, evaluation, 
dan explanation. Tahap analisis dimulai dengan memeriksa data, 
gagasan-gagasan, mengidentifikasi pendapat serta alasan yang 
mendukung. Kegiatan menganalisis data dapat dilakukan dengan 
membangun dan menggunakan ide-ide yang dimiliki mahasiswa. 
Mahasiswa membandingkan data yang diperoleh dengan teori. 
Mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang telah dipelajari 
untuk memecahkan masalah. Mahasiswa memberikan pendapat 
dengan penjelasan yang mendukung dalam menyelesaikan masalah 
dengan menyebutkan bukti yang mengarahkan kelompok untuk 
menerima atau menolak gagasan untuk pemecahan masalah dari 
anggota kelompok.  

Pada tahap menganalisis data tentu banyak pendapat yang 
berbeda dari tiap mahasiswa. Diskusi kelompok dilakukan untuk 
menentukan pendapat yang dianggap paling tepat sebagai hasil analisis 
data dengan pertimbangan mengevaluasi berbagai data yang diperoleh, 
menentukan kredibilitas suatu sumber informasi dan menilai kualitas 
berbagai pendapat yang telah disampaikan dengan mempertimbangkan 
kelebihan secara logis dari argumen berdasarkan letak hipotesis dan 
relevan. Kegiatan diskusi kelompok akan terjadi interaksi antar anggota 
kelompok dengan saling bertukar pendapat, berbagi pengetahuan dan 
memberikan gagasan untuk menyelesaikan masalah dan pengambilan 
keputusan.  

Pada kegiatan diskusi dosen mengarahkan dan membimbing 
mahasiswa dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.  
Hal tersebut sesuai dengan Teori belajar Vygotsky yaitu adanya proses 
scaffolding. Menurut Munandar sumbang saran atau brain storming yang 
terjadi dalam sebuah kelompok, pencetusan banyak gagasan oleh 
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kelompok dan kerangka pemikiran yang diberikan guru/dosen dapat 
meningkatkan aspek kemampuan berpikir kritis mahasiswa.99 Adanya 
perbedaan gagasan yang disampaikan oleh tiap anggota dalam 
kelompok dapat terjadi karena setiap orang mempunyai sudut pandang 
yang berbeda terhadap penyelesaian masalah. Mahasiswa dapat 
mengintegrasikan pengetahuan yang  telah dipelajari  untuk  melakukan  
tugas-tugas  dan  memecahkan masalah  dengan  bimbingan  dosen  
sehingga  mahasiswa  dapat mengkonstruksi pengetahuan. 

Tahap keenam, mahasiswa membuat kesimpulan dari hasil 
percobaan dan analisis data sesuai dengan hasil pembuktian hipotesis. 
Mahasiswa menganalisis kesesuaian kesimpulan hasil pengamatan 
dengan tujuan dan hipotesis yang telah dirumuskan dengan dibimbing 
oleh dosen. Kesimpulan dibuat dengan mengidentifikasi unsur-unsur 
yang diperlukan untuk membuat kesimpulan yang beralasan dengan 
memperhatikan data dan informasi relevan yang diperoleh. Kemudian 
mahasiswa menuliskan kesimpulan pada LKM. Mahasiswa membuat 
kesimpulan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh tiap 
kelompok, sehingga tiap kelompok mungkin memiliki kesimpulan 
yang berbeda-beda. Mahasiswa mempresentasikan kesimpulan hasil 
kerja kelompok, sedangkan kelompok lain dapat menyampaikan 
pendapat atau pertanyaan. Namun setelah presentasi selesai, 
mahasiswa mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat 
hanya pada saat presentasi tiga kelompok awal. Setelah semua 
presentasi kelompok selesai, dosen mengajak mahasiswa 
menyimpulkan materi suhu dan kalor. 

Tahap membuat kesimpulan melatihkan kemampuan berpikir 
kritis mahasiswa pada aspek inference dan self regulation. Pada saat 
membuat kesimpulan mahasiswa berada pada proses berpikir, 
mahasiswa mengaplikasikan keterampilan serta menggunakan 
pengetahuan yang dimiliki dalam menganalisis dan mengevaluasi 
kemampuan diri dalam mengambil kesimpulan baik dengan bentuk 
pertanyaan, konfirmasi, validasi atau koreksi. Kegiatan yang dilakukan 
dengan melihat kembali semua dimensi berpikir kritis dan 
memeriksanya lagi. Mahasiswa dapat menguji dan memperbaiki 
kesimpulan yang sudah digambarkan, meninjau dan merumuskan 

 
99 Munandar, U. 2009. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 
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kembali salah satu dari penjelasan yang telah dikemukakan serta dapat 
menguji dan membenarkan kemampuan untuk menguji dan 
memperbaiki diri sendiri. Mahasiswa membuat kesimpulan dengan 
mengidentifikasi unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat 
kesimpulan yang beralasan dengan memperhatikan data dan informasi 
relevan. Kesimpulan dari hasil percobaan dan analisis data sesuai 
dengan hasil pembuktian hipotesis disesuaikan dengan tujuan. 

Peran dosen sangat penting dalam menunjang keterlaksanaan 
proses pembelajaran. Dosen membimbing mahasiswa dan 
mengevaluasi hasil kegiatan mahasiswa agar proses pembelajaran tetap 
mengarah pada konsep yang harus dikuasai oleh mereka. Mahasiswa 
mampu mengkonstruksi konsep pengetahuannya tanpa melibatkan 
dosen secara langsung melalui sintaks inkuiri terbimbing. Dosen 
memberi kesempatan mahasiswa untuk menemukan dan menerapkan 
ide-ide dan strategi mereka sendiri untuk belajar sebagai proses 
pembentukan pengetahuan. Pembentukan pengetahuan harus 
dilakukan oleh mahasiswa sebagai suatu objek yang belajar dan terlibat 
aktif dalam proses pembelajaran untuk menemukan sendiri konsep 
dari materi yang diajarkan. Pembelajaran inkuiri terbimbing memberi 
kesempatan kepada mahasiswa berdiskusi dengan teman dan dosen, 
merancang dan membuat percobaan sendiri, mengkomunikasikan ide-
ide dengan kelompok sehingga mahasiswa lebih aktif. 

Hasil penelitian Azizah dkk. menunjukkan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing dan pembelajaran konvensional dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi energi 
bunyi secara signifikan dan peningkatan kemampuan  berpikir  kritis  
dengan  perlakuan  model  pembelajaran  inkuiri terbimbing lebih baik 
secara signifikan dari pada pembelajaran konvensional. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa pada materi energi bunyi secara signifikan. Dengan 
demikian, siswa yang diberi kesempatan untuk terlebih dahulu 
menduga hal-hal yang akan terjadi, membuktikan dugaan-dugaan yang 
diajukan melalui kegiatan percobaan bersama kelompok, saling 
mengkomunikasikan hasil percobaan yang diperoleh masing-masing 
kelompok, memecahkan masalah dengan memutuskan hasil percobaan 
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yang relevan dengan permasalahan yang diajukan mengakibatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat.100   

Peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing lebih baik secara signifikan daripada mahasiswa 
yang memperoleh pembelajaran melalui model pembelajaran non-
inkuiri. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing yang dilaksanakan pada penelitian ini direspon 
positif oleh mahasiswa. Faktor  yang  mendukung  terlaksananya proses  
pembelajaran  dengan  menggunakan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing, yaitu perencanaan  pembelajaran  yang  disusun dengan  
baik  oleh  dosen,  persiapan pembelajaran  yang  matang  sebelum 
dilakukan  pembelajaran,  memberi kesempatan  kepada mahasiswa  
untuk  belajar secara  individu  dan  kelompok,  memberikan ruang  
bagi  mahasiswa  untuk  menemukan  sendiri jawaban terhadap 
pertanyaan/permasalahan yang  diajukan  dosen  dengan memberikan  
LKM yang  di  dalamnya  dapat  mengungkap kemampuan  mahasiswa  
untuk  menyelesaikan permasalahan  berdasarkan  data  yang 
ditemukan  (kemampuan  berpikir  kritis), menyajikan  kegiatan  
pembelajaran  yang menarik  bagi  siswa  melalui  tahap pembelajaran 
yang bermakna, respon positif yang ditunjukkan oleh mahasiswa  
dengan berpartisipasi aktif pada setiap proses pembelajaran dan  
pemberian reward pada mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk  
merangsang  mereka memberikan  respon  yang  baik  terhadap proses  
pembelajaran.   

Berdasarkan hasil penelitian Gultom dan Sinuraya dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa yang 
mengunakan model pembelajaran inkuiri berbasis pictorial riddle dengan 
pembelajaran konvensional. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika 
siswa yang berpikir kritis tinggi dengan berpikir kritis rendah. 
Berdasarkan pada pengujian maka hasil belajar siswa berdasarkan 
kemampuan berpikir kritis rendah memiliki rata-rata sebesar 57,99 dan 
sementara hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis 
tinggi memiliki rata-rata sebesar 74,24. Dari data tersebut dapat dilihat 

 
100 Azizah, H.N., Jayadinata, A.K., dan Gusrayani, D. 2016. Pengaruh 

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa pada Materi Energi dan Bunyi. Jurnal Pena Ilmiah 1 (1): 51-60. 
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bahwa hasil belajar siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi 
lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa dengan hasil belajar 
siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis 
tinggi memiliki nilai hasil belajar siswa yang tinggi dan sebaliknya siswa 
yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah memiliki hasil belajar 
siswa yang rendah juga. Dengan kata lain, apabila siswa pada dasarnya 
memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi jika diajarkan dengan model 
pembelajaran inkuiri berbasis pictorial riddle maupun pembelajaran 
konvensional akan menghasilkan hasil belajar siswa yang tinggi.101   

Guilford menyatakan bahwa dalam pengembangan hasil belajar 
inkuiri juga termasuk pemberdayaan kemampuan berpikir kritis.102 
Dalam memberdayakan hasil belajar inkuiri dapat dilakukan bersama 
pemberdayaan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang memiliki 
kemampuan berpikir kritis rendah cenderung memperoleh nilai yang 
kurang memuaskan. Sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan 
berpikir tinggi akan selalu berusaha untuk mencapai prestasi sesuai 
standar yang ditetapkan. Hasil yang diperoleh tersebut senada dengan 
peneliti terdahulu, Mahmudah yang menyatakan bahwa ada pengaruh 
kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah terhadap hasil belajar 
siswa. Kemampuan berpikir kritis berpengaruh positif terhadap hasil 
belajar siswa dan memberikan arahan yang tepat dalam berpikir, dan 
membantu dalam menentukan keterkaitan sesuatu yang lainnya dengan 
akurat. Hasil belajar siswa akan dicapai dengan baik oleh siswa 
ditentukan oleh aktivitas guru, siswa dan kegiatan proses belajar 
mengajar di kelas.103 Guilford menyatakan untuk merangsang kegiatan 
berpikir peserta didik, maka perlu diketahui apa yang dia ketahui dan 
bagaimana cara ia berpikir.104 

Kemampuan berpikir kritis mempunyai pengaruh pada 
keberhasilan pelaksanan model pembelajaran inkuiri. Inkuiri berbasis 

 
101 Gultom, M. dan Sinuraya, J. 2016. Pengaruh Model Pembelajaran 

Inkuiri Berbasis Pictorial Riddle dan Berpikir Kritis terhadap Hasil Belajar Fisika 
SIswa SMAN 17 Medan T.P 2015/2016. Jurnal Inpafi 4 (3): 118-128. 

102 Gulo, W. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. 
103 Mahmudah. 2014. Pembelajaran Fisika Menggunakan Metode Pictorial 

Riddle dan Problem Solving Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis dan 
Kemampuan Analisis. Jurnal Inkuiri, 3:48-59. 

104 Gulo, W. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. 
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pictorial riddle bertolak pada kepercayaan bahwa agar seseorang menjadi 
mandiri, dituntut model yang dapat memberi kemudahan pada 
pembelajar untuk melibatkan diri induktif dalam menemukan 
pengetahuan dan berpusat pada keaktifan pembelajar. Hasil 
perhitungan untuk melihat interaksi model pembelajaran inkuiri 
berbasis pictorial riddle dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil 
belajar siswa diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel. Maka 
dalam penelitian ini terdapat interaksi antara model pembelajaran 
inkuiri berbasis pictorial riddle dan kemampuan berpikir kritis dalam 
mempengaruhi hasil belajar siswa.105 

Penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara model 
pembelajaran inkuiri berbasis pictorial riddle dan kemampuan berpikir 
kritis saling mempengaruhi dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
yang artinya model pembelajaran inkuiri berbasis pictorial riddle 
berpengaruh optimal untuk meningkatkan hasil belajar siswa jika 
diterapkan pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. 
Pada saat proses pembelajaran yang diajarkan dengan menggunakan 
model pembelajaran inkuiri berbasis pictorial riddle, siswa yang memiliki 
kemampuan berpikir kritis tinggi lebih aktif belajar dibandingkan siswa 
yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Mereka memiliki 
sikap yang mampu mengkaji masalah dengan penuh pertimbangan, 
memiliki pengetahuan mengenai metode riddle, dan keahlian dalam 
menerapkan metode riddle tersebut begitu juga pada pembelajaran 
konvensional.106 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Sudarmini dkk., menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
peningkatan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang 
mendapatkan pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing dengan 
menggunakan LKS dan siswa yang mendapatkan pembelajaran fisika 
secara konvensional.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung=42,480 
lebih besar dari nilai Ftabel =4,11 dan nilai sig=0,000 lebih kecil dari 
0,05.107  
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Kenyataan ini dikarenakan pembelajaran fisika berbasis inkuiri 
terbimbing dengan menggunakan LKM memberikan kesempatan  
kepada mahasiswa untuk menemukan jawaban terhadap masalah  yang 
dihadapkan kepadanya melalui tahapan mengamati kejadian sehari-hari 
yang berkaitan dengan materi dalam bentuk cerita yang disajikan dalam 
LKM, lalu merumuskan masalah dan hipotesis berdasarkan 
permasalahan yang ada dalam cerita yang disajikan pada LKM,  
kemudian  merancang  suatu  eksperimen  berdasarkan  hipotesis yang  
dibuat, selanjutnya menganalisis data serta tahapan membuat  
kesimpulan  untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Pada saat 
mahasiswa mengamati kejadian sehari hari yang disajikan dalam LKM, 
dapat melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
mahasiswa dalam hal kemampuan menemukan dan menginformasikan 
permasalahan yang muncul. Lalu mahasiswa diharapkan dapat 
memberikan alternatif pemecahan dari masalah tersebut. Pada saat 
mahasiswa merancang dan melakukan percobaan, dapat melatih dan 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam hal kemampuan 
merancang suatu eksperimen yang tepat untuk menjawab hipotesis 
yang telah diajukan. Sehingga mahasiswa akan terbiasa untuk selalu 
membuktikan atau mencari tahu jawaban dari permasalahan yang 
muncul dengan suatu percobaan yang benar atau dengan studi literatur 
dari sumber yang tepat. Pada saat mahasiswa menganalisis data dan 
menarik kesimpulan, dapat melatih dan meningkatkan keterampilan 
berpikir kritis siswa dalam hal kemampuan menyatakan tafsiran, 
menarik kesimpulan dan menerapkan konsep yang dapat diterima.  
Karena pada tahap akhir ini mahasiswa dituntut untuk mampu 
menginterpretasi hasil analisis data percobaan yang diperoleh untuk 
menemukan suatu konsep. Lalu konsep yang telah diperoleh 
diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang 
diberikan dalam bentuk tes. 

Hasil uji hipotesis kedua yang dilakukan dengan analisis statistik 
Manova dua jalur (twoway Manova) karena memenuhi uji prasyarat yaitu 
data terdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Analisis 
statistik dibantu dengan program aplikasi komputer SPSS versi 20 for 
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Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) 
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windows pada taraf signifikan 0,05 (5%). Hasil uji hipotesis mengenai 
sikap ilmiah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap berpikir kritis 
mahasiswa (P>0,05). Artinya mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah 
tinggi maupun sikap ilmiah rendah memberikan pengaruh yang sama 
terhadap kemampuan berpikir kritis. 

Hal ini disebabkan karena model pembelajaran inkuiri dalam 
proses pembelajaran IPA, dapat memberi peluang kepada siswa untuk 
berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Siswa belajar sambil 
melakukan sendiri dalam menemukan konsep yang dipelajari, 
berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Siswa akan 
memperoleh pengalaman lebih bermakna dan lebih kuat melekat 
dalam pikiran mereka. Dengan kuatnya informasi yang melekat pada 
memori siswa, tentu akan berdampak pula terhadap perolehan hasil 
belajar siswa. Di samping itu peserta didik dapat belajar memecahkan 
masalah secara adil dan obyektif, kritis, terbuka dan kerja sama. Hal ini 
tentu akan berpengaruh positif terhadap sikap ilmiah serta hasil belajar 
siswa. Pembelajaran menggunakan model inkuiri menekankan pada 
proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa 
untuk lebih aktif dan dapat menemukan jawaban sendiri atas 
permasalahan yang dihadapi baik melalui percobaan atau pencatatan 
informasi. Dengan belajar secara inkuiri terbimbing mahasiswa akan 
mendapat bimbingan sehingga memperoleh pengetahuan sendiri 
melalui pengalaman secara langsung dan dapat mendorong sikap 
ilmiah pada diri mereka seperti sikap hasrat ingin tahu, kritis, terbuka 
dan kerja sama. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sudarmini dkk. yang menyatakan bahwa terdapat 
perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis antara siswa 
dengan sikap ilmiah tinggi dan siswa dengan sikap ilmiah rendah. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung =13,150 lebih besar dari nilai Ftabel 
=4,11 dan nilai sig=0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi memiliki nilai rata-rata 
peningkatan keterampilan berpikir kritis lebih baik daripada siswa yang 
memiliki sikap ilmiah rendah baik pada kelas eksperimen maupun pada 
kelas kontrol.108   

 
108 Sudarmini, Y., Kosim., dan Hadiwijaya A.S., 2015. Pembelajaran Fisika 

Berbasis Inkuiri Terbimbing dengan Menggunakan LKS untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berpikir Kritis Ditinjau dari Sikap Ilmiah Siswa Madrasah Aliyah 
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Hal ini disebabkan karena siswa dengan sikap ilmiah tinggi 
memiliki rasa ingin tahu dan bertanggung jawab, sikap terbuka, kritis, 
cermat, teliti dan jujur, berpikir logis, rasional dan kreatif yang lebih 
baik (lebih tinggi) dari pada siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah, 
sementara sikap dan kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk 
memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan 
berpikir kritis. Siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi akan lebih 
mudah dan lebih cepat memahami dan memecahkan permasalahan 
yang berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis karena siswa yang 
memiliki sikap ilmiah tinggi akan mengunakan seluruh pengetahuanya 
untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui 
baik dengan cara membaca maupun bertanya kepada siapa saja yang 
mengetahui permasalahan tersebut. Sedangkan siswa yang memiliki 
sikap ilmiah rendah akan membutuhkan bimbingan yang lebih intens 
dan waktu yang lebih lama untuk memecahkan permasalahan. 

Hasil analisis interaksi model pembelajaran dan sikap ilmiah 
mahasiswa tidak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa. Nilai F tabel (Ft) pada taraf signifikan 0,05 dan derajat 
bebas (df)= (1:59) adalah 4,003. Hasil penelitian ini juga diperkuat 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarmini dkk. yang 
menyimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara pembelajaran 
fisika (berbasis inkuiri terbimbing dengan menggunakan LKS dan 
secara konvensional) dan sikap ilmiah terhadap peningkatan 
keterampilan berpikir kritis.109  

Model pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing dengan 
menggunakan LKM diharapkan dapat dikombinasikan dengan model 
pembelajaran lain agar dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
lebih optimal terutama untuk materi sians yang bersifat abstrak. Hasil 
ini menunjukkan bahwa antara model pembelajaran berbasis inkuiri 
dan sikap ilmiah tidak saling mempengaruhi. Hal ini berarti tidak ada 
kontribusi secara bersama-sama yang disumbangkan antara model 
pembelajaran berbasis inkuiri dan sikap ilmiah untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Model pembelajaran inkuiri 
yang diberikan kepada mahasiswa dan sikap ilmiah merupakan dua hal 
yang berdiri sendiri sehingga apabila dipadukan secara bersama-sama 

 
Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) 
1 (1): 35-48. 

109 ibid 
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maka tidak akan menimbulkan interaksi terhadap peningkatan 
keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki sikap 
ilmiah tinggi maupun rendah jika diberikan perlakuan berupa model 
pembelajaran inkuiri  dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
mereka. Oleh karena itu model pembelajaran berbasis inkuiri sangat 
tepat diterapkan dalam pembelajaran dalam rangka meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Karena selama proses 
pembelajaran berlangsung, tahapan-tahapan dalam pembelajaran 
inkuiri yang dilalui dapat melatih keterampilan berpikir kritis 
mahasiswa.  

Berpikir kritis telah lama menjadi pendekatan dalam melakukan 
pembelajaran. John Dewey sebagai seorang filsuf dan psikolog dikenal 
sebagai orang yang telah lama mengenalkan konsep berpikir kritis. 
Dewey memperkenalkan berpikir kritis sebagai “berpikir reflektif”. 
Dewey menjelaskan berpikir reflektif sebagai pertimbangan yang aktif, 
persisten, teliti mengenai sebuah keyakinan dan bentuk pengetahuan 
yang diterima dipandang dari sudut alasan yang mendukungnya dan 
kesimpulan-kesimpulan lanjut yang menjadi kecenderungannya. 110 

Potensi mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai model dan metode 
pembelajaran, termasuk dalam penelitian ini yaitu penggunaan model 
pembelajaran inkuiri, karena inkuiri dalam prosesnya telah 
mengakomodir dua bahkan tiga tujuan utama dalam pembelajaran, 
tujuan proses, tujuan konten, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
yang dalam hal ini adalah kemampuan berpikir kritis. Senada dengan 
hasil penelitian Verawati, dkk., yang mengungkapkan bahwa melalui 
proses inkuiri, mahasiswa dilatih untuk melakukan analisis, melakukan 
inferensi atau membuat kesimpulan dan melakukan evaluasi dari 
pelaksanaan inkuiri, yang justru dari proses ini secara persisten dan 
terus menerus sebenarnya telah melatihkan kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa.111 

 
110 Fisher, A. 2003. Critical Thinking an Introduction. Cambridge University 

Press 
111 Verawati, Ni Nyoman Sri Putu Verawati; Wahyudi, Wahyudi; Sahidu, 

Chairunnisya. Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa 
Dengan Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 
2018, 5.1: 18-23 
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BAB III 

INTEGRASI PEMBELAJARAN INKUIRI DAN 
PENGETAHUAN KEISLAMAN TERHADAP 

KECAKAPAN HIDUP MAHASISWA 
 

A. HASIL VALIDASI INSTRUMEN 

Hasil uji validitas terhadap tes pengetahuan keislaman mahasiswa 

yang sudah dibuat termasuk kategori layak digunakan dengan rerata 

secara keseluruhan 3,64. Tabel 3.1 berikut menunjukkan hasil uji 

validasi ahli terhadap instrumen tes pengetahuan keislaman mahasiswa 

pada mata kuliah pembelajaran sains. 

Tabel 3.1 
Hasil Uji Validasi Tes Pengetahuan Keislaman Mahasiswa 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 Jumlah Rerata 

1 
Butir soal sesuai dengan 
indikator dalam kisi-kisi 

4 4 8 4 

2 
Seluruh butir soal 
mencakup semua materi 
tentang agama islam 

3 4 7 3,5 

3 
Aspek yang diukur sesuai 
dengan yang terdapat pada 
kisi-kisi 

4 4 8 4 

4 
Kunci jawaban 
dicantumkan secara jelas 

4 4 8 4 

5 
Sesuai dengan pedoman 
penilaian kognitif 

4 3 7 3,5 

6 
Kejelasan pedoman 
menjawab pertanyaan  

4 3 7 3,5 
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No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 Jumlah Rerata 

7 
Penggunaan bahasa sesuai 
dengan kaidah bahasa 
Indonesia  

3 3 6 3 

Jumlah 26 25 
25,5  

Rata-rata 3,71 3,57 

Rata-rata keseluruhan 3,64 

Kategori Layak Digunakan 

 

Hasil uji validitas terhadap instrumen kecakapan hidup 

mahasiswa menunjukkan bahwa instrumen kecakapan hidup termasuk 

kategori layak digunakan denga skor rerata secara keseluruhan 3,5 

(Tabel 3.2).  

Tabel 3.2 
Hasil Uji Validasi Instrumen Kecakapan Hidup 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 Jumlah Rerata 

1 
Kesesuaian pernyataan 
dengan indikator 
kecakapan hidup 

4 4 8 4 

2 
Kejelasan kalimat 
pernyataan 

3 4 7 3,5 

3 
Kedalaman kalimat 
pernyataan 

4 3 7 3,5 

4 
Format instrumen 
memiliki daya tarik untuk 
dibaca 

3 4 7 3,5 

5 
Kejelasan pedoman 
pengisian instrumen 

4 4 8 4 

6 
Ketepatan jumlah 
dan/atau panjang kalimat 
pernyataan sudah sesuai 

3 3 6 3 

7 
Penggunaan bahasa sesuai 
dengan kaidah bahasa 
Indonesia   

3 3 6 3 

Jumlah 24 25 
24,5 

Rata-rata 3,43 3,57 
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No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 Jumlah Rerata 

Rata-rata keseluruhan 3,5 

Kategori Layak Digunakan 

 

B. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester II Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini 
menggunakan dua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Kelas II C terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas II E 
sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen menggunakan model 
pembelajaran inkuiri dan dalam pelaksanaan pembelajarannya 
dilakukan secara berkelompok. Kelas kontrol menggunakan model 
pembelajaran kooperatif. Tujuan penelitian ini ada 3 yaitu: untuk 
mengetahui 1) pengaruh implementasi model pembelajaran sains 
berbasis inkuiri terhadap kecakapan hidup mahasiswa, 2) pengaruh 
pengetahuan keislaman terhadap kecakapan hidup mahasiswa, dan 3) 
pengaruh interaksi implementasi model pembelajaran sains berbasis 
inkuiri dan pengetahuan keislaman terhadap kecakapan hidup 
mahasiswa. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan pada 
setiap kelas baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pertemuan 
satu sampai pertemuan kelima yaitu implementasi pembelajaran sains 
berbasis inkuiri pada kelas eksperimen sedangkan kelas kontrol 
diberikan pembelajaran kooperatif. Pada pertemuan keenam baik pada 
kelas eksperimen maupun kelas kontrol diberikan posttest. Pelaksanaan 
posttest dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa dengan tujuan 
untuk mengetahui kemampuan masing-masing mahasiswa. Proses 
pembelajaran pada kedua kelas baik kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol, mahasiswa dibagi secara acak ke dalam kelompok-kelompok 
belajar. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang anggota kelompok. 
Masing-masing kelompok memiliki anggota yang heterogen dari segi 
jenis kelamin maupun kemampuan akademik.  

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen maupun pada kelas 
kontrol menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam 
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pelaksanaannya. Hanya saja LKM yang digunakan agak sedikit berbeda 
yaitu pada kelas eksperimen LKM yang digunakan disesuaikan dengan 
langkah-langkah atau fase-fase dalam pembelajaran inkuiri yaitu mulai 
dari membuat rumusan masalah, menyusun hipotesis dari 
permasalahan yang telah dirumuskan, melakukan penelitian dengan 
alat dan bahan yang sudah disediakan, mengolah dan menganalisis data 
hasil percobaan atau eksperimen yang sudah dilakukan, menguji 
hipotesis, dan terakhir membuat kesimpulan. Pada kelas kontrol LKM 
yang digunakan tidak memperlihatkan fase-fase atau langkah-langkah 
dalam pembelajaran inkuiri. Mahasiswa langsung menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKM secara berkelompok.  

Implementasi model pembelajaran inkuiri pada kelas eksperimen 
maupun model pembelajaran non-inkuiri pada kelas kontrol sama-
sama menggunakan metode eksperimen. Mahasiswa melakukan 
kegiatan eksperimen atau percobaan pada materi Magnet dan 
Elektromagnetis. Ada 5 percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa 
yaitu percobaan pertama bahan magnetis dan non-magnetis, 
percobaan kedua kutub magnet, percobaan ketiga pengaruh ukuran 
terhadap kekuatan gaya tarik magnet, percobaan keempat pengaruh 
bentuk terhadap kekuatan gaya tarik magnet dan percobaan kelima 
pembuatan magnet dengan gosokan. Kelima eksperimen ini dilakukan 
secara berkelompok dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan 
seluruh rangkaian percobaan yang sudah disediakan, mahasiswa 
menjawab seluruh pertanyaan yang sudah tersedia pada LKM. 
Selanjutnya mahasiswa mempresentasikan hasil percobaan mereka di 
depan kelas. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang 
terkumpul dari hasil post-test. Post-test diberikan setelah mahasiswa 
menerapkan pembelajaran sains berbasis inkuiri, dengan tujuan untuk 
mengetahui kemampuan akhir kedua kelas setelah diberikan perlakuan 
yang berbeda. Data pada penelitian ini berupa data kecakapan hidup 
mahasiswa yang terbagi menjadi 4 aspek yaitu kecakapan akademik, 
kecakapan vokasional, kecakapan personal dan kecakapan sosial. Selain 
data kecakapan hidup mahasiswa juga diperoleh data pengetahuan 
keislaman mahasiswa yang digunakan sebagai data variabel moderator. 
Berikut penjabaran masing-masing data hasil penelitian. 
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1. Data Pengetahuan Keislaman Mahasiswa 

Penilaian pengetahuan keislaman mahasiswa menjadi variabel 
tinjauan dalam penelitian ini. Hasil analisis data diperoleh bahwa 
pengetahuan keislaman mahasiswa pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol terbagi menjadi 2 kategori yaitu pengetahuan keislaman tinggi 
dan pengetahuan keislaman rendah. Jumlah mahasiswa dengan 
pengetahuan keislaman tinggi pada kelas eksperimen yaitu 14 orang 
sedangkan pada kelas kontrol 19 orang mahasiswa. Jumlah mahasiswa 
dengan pengetahuan keislaman rendah pada kelas eksperimen yaitu 18 
orang sedangkan pada kelas kontrol 13 orang mahasiswa. 

 
Tabel 3.3 

Deskripsi Data Pengetahuan Keislaman 
Kelas Kategori Jumlah Mahasiswa 

Eksperimen Tinggi 14 

Rendah 18 

Kontrol Tinggi  19 

Rendah  13 

 

Total jumlah mahasiswa yang termasuk kategori pengetahuan 
keislaman yang tinggi adalah 33 orang mahasiswa sedangkan 
mahasiswa yang tergolong dalam kategori pengetahuan keislaman 
rendah sejumlah 31 orang mahasiswa. 

 

2. Data Kecakapan Akademik 

Penilaian pada aspek kecakapan akademik mahasiswa meliputi 
kecakapan berpikir ilmiah yang berhubungan dengan pembelajaran 
sains. Hasil kecakapan akademik mahasiswa pada kelas eksperimen 
secara rerata lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Nilai rata-rata 
kecakapan akademik pada kelas eksperimen sebesar 92,50 sedangkan 
rerata kecakapan akademik mahasiswa pada kelas kontrol sebesar 
75,94. Data kecakapan akademik selengkapnya tersaji pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 

Deskripsi Data Kecakapan Akademik 

Kelas N 

Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Eksperimen 32 70,00 100,00 92,50 8,68 

Kontrol 32 70,00 100,00 75,94 6,15 

 
Hasil kecakapan akademik mahasiswa pada kelompok 

mahasiswa yang memiliki pengetahuan keislaman tinggi secara rerata 
lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang memiliki pengetahun 
keislaman rendah.   

Nilai rata-rata kecakapan akademik pada kelompok mahasiswa 
yang memiliki pengetahuan keislaman tinggi sebesar 87,70 sedangkan 
rerata kecakapan akademik mahasiswa yang memiliki pengetahuan 
keislaman rendah sebesar 83,71. Data kecakapan akademik 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5 

Data Kecakapan Akademik Ditinjau dari Pengetahuan Keislaman 

Pengetahuan 
Keislaman 

N 

Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Tinggi 33 70,00 100,00 84,70 11,23 

Rendah 31 70,00 100,00 83,71 11,32 

 

Nilai rerata kecakapan akademik pada interaksi model 
pembelajaran dengan pengatahuan keislaman paling tinggi diraih oleh 
mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran inkuiri yang 
memiliki pengetahuan keislaman yang tinggi sebesar 95,23 seperti yang 
ditampilkan pada diagram batang pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1  
Nilai Rerata Kecakapan Akademik pada Interaksi Model 

Pembelajaran dengan Pengetahuan Keislaman 
 
Keterangan: 
X1Y1  =Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Tinggi 
X1Y2 =Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Rendah 
X2Y1 =Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                Tinggi  
X2Y2 =Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                Rendah 

 
3. Data Kecakapan Vokasional 

Penilaian kecakapan vokasional pada penelitian ini terkait dengan 
kecakapan mahasiswa dalam mengenal bahan/alat, menggunakan alat, 
dan mengoperasikan alat yang telah dibuat. Pengolahan dan analisis 
data lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil observasi diperoleh 
kecakapan vokasional mahasiswa pada kelas eksperimen lebih tinggi 
daripada kelas kontrol, hasil selengkapnya seperti yang dideskripsikan 
pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 
Deskripsi Data Kecakapan Vokasional 

Kelas N 

Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Eksperimen 32 86,67 100,00 96,18 3,62 

Kontrol 32 75,56 100,00 87,50 5,29 

 
Tabel 3.7 menunjukkan bahwa data kecakapan vokasional 

mahasiswa pada kelompok yang memiliki pengetahuan keislaman 
tinggi secara rerata lebih rendah daripada mahasiswa yang memiliki 
pengetahun keislaman rendah. Rerata kecakapan vokasional pada 
kelompok mahasiswa yang memiliki pengetahuan keislaman tinggi 
sebesar 91,58 sedangkan rerata kecakapan vokasional mahasiswa yang 
memiliki pengetahuan keislaman rendah sebesar 92,11. 

 
Tabel 3.7 

Data Kecakapan Vokasional Ditinjau dari Pengetahuan Keislaman 

Pengetahuan 
Keislaman 

N 
Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Tinggi 33 75,56 100,00 91,58 6,18 

Rendah 31 77,78 100,00 92,11 6,46 

 
Skor rerata kecakapan vokasional pada interaksi model 

pembelajaran dengan pengatahuan keislaman paling tinggi diraih oleh 
mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran inkuiri yang 
memiliki pengetahuan keislaman yang tinggi yakni 86.04 seperti yang 
tersaji pada gambar berikut. 
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Gambar 3.2  
Nilai Rerata Kecakapan Vokasional pada Interaksi Model 

Pembelajaran dengan Pengetahuan Keislaman 
Keterangan: 
 X1Y1  = Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Tinggi 
X1Y2 = Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Rendah 
X2Y1 = Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                 Tinggi  
X2Y2 =Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                Rendah 

 

4. Data Kecakapan Personal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rerata data kecakapan 
personal mahasiswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
kelas kontrol. Rerata data kecakapan personal mahasiswa sebesar 50,75 
pada kelas eksperimen sedangkan pada kelas kontrol sebesar 48,00. 
Data kecakapan personal mahasiswa selengkapnya disajikan pada 
Tabel 3.8 
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Tabel 3.8 

Deskripsi Data Kecakapan Personal 

Tahapan N 
Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Kelas 
Eksperimen 

32 20,00 92,00 50,75 12,95 

Kelas Kontrol 32 16,00 64,00 48,00 11,72 

 

Penilaian pada aspek kecakapan personal mahasiswa meliputi 
kecakapan mengenal diri (religius, kejujuran, kedisplinan, dan tanggung 
jawab) dan kemampuan berpikir rasional (kemampuan verbal, 
kemampuan matematis, kemampuan logis dan kemampuan analitis). 

Hasil kecakapan personal mahasiswa pada kelompok mahasiswa 
yang memiliki pengetahuan keislaman tinggi secara rerata lebih tinggi 
daripada mahasiswa yang memili pengetahun keislaman rendah.  Nilai 
rata-rata kecakapan personal pada kelompok mahasiswa yang memiliki 
pengetahuan keislaman tinggi sebesar 49,45 sedangkan rerata 
kecakapan akademik mahasiswa pada mahasiswa yang memiliki 
pengetahuan keislaman rendah sebesar 49,29. Data kecakapan 
akademik selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

 
Tabel 3.9 

Data Kecakapan Personal Ditinjau dari Pengetahuan Keislaman 

Pengetahuan 
Keislaman 

N 

Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Tinggi 33 16,00 64,00 49,45 11,87 

Rendah 31 20,00 92,00 49,29 12,99 

Nilai rerata kecakapan personal pada interaksi model 
pembelajaran dengan pengatahuan keislaman paling tinggi diraih oleh 
mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran inkuiri yang 
memiliki pengetahuan keislaman yang tinggi yaitu 52,00 sebagaimana 
yang disajikan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 

Nilai Rerata Kecakapan Personal pada Interaksi Model 
Pembelajaran dengan Pengetahuan Keislaman 

Keterangan: 
X1Y1  = Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Tinggi 
X1Y2 = Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Rendah 
X2Y1 = Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                 Tinggi  
X2Y2 = Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                 Rendah 

 
5. Data Kecakapan Sosial 

Hasil penelitian menunjukkan nilai rerata data kecakapan sosial 
mahasiswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rerata 
kelas kontrol. Penilaian pada aspek kecakapan sosial mahasiswa 
meliputi kecakapan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan 
dan kecakapan berkerjasama (Tabel 3.10). 

 
Tabel 3.10 

Deskripsi Data Kecakapan Sosial 

Kelas N 
Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Eksperimen 32 78,00 98,67 85,08 5,57 

Kontrol 32 55,33 94,00 79,49 9,09 
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Hasil kecakapan sosial mahasiswa pada kelompok mahasiswa 
yang memiliki pengetahuan keislaman tinggi secara rerata lebih 
tinggi daripada mahasiswa yang memili pengetahun keislaman 
rendah.  Nilai rata-rata kecakapan sosial pada kelompok mahasiswa 
yang memiliki pengetahuan keislaman tinggi sebesar 84,10 
sedangkan rerata kecakapan sosial mahasiswa pada mahasiswa yang 
memiliki pengetahuan keislaman rendah sebesar 80,37. Data 
kecakapan sosial selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

 
Tabel 3.11 

Data Kecakapan Sosial Ditinjau dari Pengetahuan Keislaman 

Pengetahuan 
Keislaman 

N 
Nilai  

Min Max Rerata Stdev 

Tinggi 33 58,67 98,67 84,10 7,25 

Rendah 31 20,00 92,00 80,37 8,40 

 
Skor rerata kecakapan sosial pada interaksi model 

pembelajaran dengan pengetahuan keislaman paling tinggi diraih 
oleh mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 
inkuiri yang memiliki pengetahuan keislaman yang tinggi yaitu 86.04 
seperti yang tersaji pada Gambar 3.4. 
 

 
Gambar 3.4 

Nilai Rerata Kecakapan Sosial pada Interaksi Model Pembelajaran 
dengan Pengetahuan Keislaman 
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Keterangan: 
X1Y1  = Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Tinggi 
X1Y2 = Kelas Perlakuan Inkuiri dengan Pengetahuan Keislaman Rendah 
X2Y1 = Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                Tinggi  
X2Y2 = Kelas Perlakuan Konvensional dengan Pengetahuan Keislaman  
                 Rendah 

 
C. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Uji hipotesis dilakukan dengan Manova dua jalur (Two Way 
Manova) Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas dan homogenitas data sebagai prasyarat uji statistik 
parametris. Uji hipotesis dibantu dengan SPSS 20 for windows.  

 
1. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat statistik sebelum dilakukan uji hipotesis yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas pada data kecakapan hidup mahasiswa 
yaitu data kecakapan akademik, kecakapan vokasional, kecakapan 
personal dan kecakapan sosial. 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-
Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov data kecakapan hidup 
mahasiswa meliputi data kecakapan akademik, kecakapan 
vokasional, kecakapan personal dan kecakapan sosial baik pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dengan 
ketentuan P (sig.) > 0.05. Hasil selengkapnya untuk kelas 
eksperimen terlihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 3.12  

Hasil Uji Normalitas Data Kecakapan Hidup Kelas Eksperimen 
N
o 

Kelompok Data N 
Kolmogoro
v-Smirnov Z 

Sig. (p) Keputusan 

1 Kecakapan akademik  32 1,219 0,102 Normal 

2 
Kecakapan 
vokasional 

32 1,204 0,110 Normal 

3 Kecakapan personal 32 0,689 0,729 Normal 
4 Kecakapan sosial  32 0,947 0,331 Normal 
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Sedangkan hasil uji normalitas untuk kelas kontrol tersaji 
pada Tabel 3.13. 

 
Tabel 3.13 

Hasil Uji Normalitas Data Kecakapan Hidup Kelas Kontrol 

No Kelompok Data N 
Kolmogorov
-Smirnov Z 

Sig. 
(p) 

Keputusan 

1 Kecakapan akademik  32 0,945 0,333 Normal 

2 
Kecakapan 
vokasional 

32 1,005 0,265 Normal 

3 Kecakapan personal 32 0,899 0,395 Normal 
4 Kecakapan sosial  32 1,209 0,108 Normal 

 
b. Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas data dilakukan dengan uji Levene. Hasil 
uji homogenitas menunjukkan bahwa seluruh data kecakapan 
hidup yaitu data kecakapan akademik, kecakapan vokasional, 
kecakapan personal dan kecakapan sosial baik pada kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol memiliki nilai P (sig.) > 0.05 
artinya data memiliki varians yang homogen. 

 
Tabel 3.14 

Deskripsi Hasil Uji Homogenitas Data Kecakapan Hidup 

No 
Kelompok 
Data 

Levene 
statistic 

Df1 Df2 Ftabel Sig. Keputusan 

1 
Kecakapan 
akademik 

0,107 1 62 2,758 0,745 Homogen 

2 
Kecakapan 
vokasional 

0,053 1 62 2,758 0,819 Homogen 

3 
Kecakapan 
personal 

0,015 1 62 2,758 0,902 Homogen 

4 
Kecakapan 
sosial 

0,148 1 62 2,758 0,701 Homogen 

 
2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis data kecakapan hidup mahasiswa dilakukan 
dengan analisis statistik Manova dua jalur (twoway Manova) karena 
memenuhi uji prasyarat yaitu data terdistribusi normal dan memiliki 
varian yang homogen. Analisis statistik dibantu dengan program 
aplikasi komputer SPSS versi 20 for windows pada taraf signifikan 0,05 
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(5%).  Berikut hasil uji kecakapan hidup mahasiswa meliputi kecakapan 
akademik, kecakapan vokasional, kecakapan personal dan kecakapan 
sosial. 
a) Hasil uji hipotesis data kecakapan akademik 

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan pada kecakapan 
akademik terlihat pada Tabel 3.15. Hasil analisis data 
menginterpretasikan bahwa model pembelajaran inkuiri berbengaruh 
terhadap kecakapan akademik (P < 0,05), namun pengetahuan 
keislaman tidak berpengaruh terhadap kecakapan akademik mahasiswa 
(P < 0,05). Hasil analisis interaksi model pembelajaran dan 
pengetahuan keislaman tidak berpengaruh terhadap kecakapan 
akademik mahasiswa. Nilai F tabel (Ft) pada taraf signifikan 0,05 dan 
derajat bebas (df)= (1:63) adalah 3,993.  

 
Tabel 3.15 

Hasil Uji Hipotesis Kecakapan Akademik 

No Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

Df1 Df2 Fh P (sig.) 

1 Model pembelajaran 4557,034 1 63 83,408 0,000 

2 
Pengetahuan 
keislaman 

208,317 1 63   2,211 0,142 

3 
Interaksi model dan 
pengetahuan keislaman 

22,924 1 63     0,420    0,520 

 
b) Hasil uji hipotesis data kecakapan vokasional 

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan pada kecakapan 
akademik terlihat pada Tabel 3.16. Hasil analisis data 
menginterpretasikan bahwa model pembelajaran inkuiri berbengaruh 
terhadap kecakapan vokasional (P < 0,05), namun pengetahuan 
keislaman tidak berpengaruh terhadap kecakapan vokasional 
mahasiswa (P < 0,05).  

Tabel 3.16 
Hasil Uji Hipotesis Kecakapan Vokasional 

No Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

1Df Df2 Fh P (sig.) 

1 Model pembelajaran 524900,685 1 63 1221,103 0,000 

2 Pengetahuan keislaman 11,462 1 63 0,553 0,460 

3 
Interaksi model dan 
pengetahuan keislaman 

19,626 1 63 0,947 0,334 



102  Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri Terintegrasi Keislaman                                              

Hasil analisis interaksi model pembelajaran dan pengetahuan 
keislaman tidak berpengaruh terhadap kecakapan vokasional 
mahasiswa. Nilai F tabel (Ft) pada taraf signifikan 0,05 dan derajat 
bebas (df)= (1:63) adalah 3,993.   
 
c) Hasil uji hipotesis data kecakapan personal 

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan pada kecakapan 
akademik terlihat pada Tabel 3.17.  

 
Tabel 3.17 

Hasil Uji Hipotesis Kecakapan Personal 

No Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 1Df Df2 Fh P (sig.) 

1 Model pembelajaran 121,521 1 63 0,775 0,382 

2 
Pengetahuan 
keislaman 

5,481 1 63 0,35 0,852 

3 
Interaksi model dan 
pengetahuan 
keislaman 

41,393 1 63 0,264 0,609 

 
Hasil analisis data menginterpretasikan bahwa model 

pembelajaran inkuiri tidak berbengaruh terhadap kecakapan personal 
(P < 0,05), namun pengetahuan keislaman berpengaruh terhadap 
kecakapan personal mahasiswa (P < 0,05). Hasil analisis interaksi 
model pembelajaran dan pengetahuan keislaman tidak berpengaruh 
terhadap kecakapan personal mahasiswa. Nilai F tabel (Ft) pada taraf 
signifikan 0,05 dan derajat bebas (df)= (1:63) adalah 3,993.   
 
d) Hasil uji hipotesis data kecakapan sosial 

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh perlakuan pada kecakapan 
akademik terlihat pada Tabel 3.18. Hasil analisis data 
menginterpretasikan bahwa model pembelajaran inkuiri berbengaruh 
terhadap kecakapan sosial (P < 0,05), demikian juga pengetahuan 
keislaman berpengaruh terhadap kecakapan sosial mahasiswa (P < 
0,05). Hasil analisis interaksi model pembelajaran dan pengetahuan 
keislaman tidak berpengaruh terhadap kecakapan sosial mahasiswa. 
Nilai F tabel (Ft) pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas (df)= 
(1:63) adalah 3,993.   
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Tabel 3.18 
Hasil Uji Hipotesis Kecakapan Sosial 

No Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

1Df Df2 Fh P (sig.) 

1 Model pembelajaran 643,043 1 63 12,713 0,001 

2 Pengetahuan keislaman 352,447 1 63 6,963 0,011 

3 
Interaksi model dan 
pengetahuan keislaman 

144,135 1 63 2,850 0,097 

 
Berdasarkan hasil keseluruhan uji hipotesis diperoleh bahwa 

terdapat pengaruh pembelajaran berbasis inkuiri terhadap kecakapan 
hidup mahasiswa, baik pada kecakapan sosial, kecakapan akademik 
maupun kecakapan vokasional namun tidak pada kecakapan personal. 

Keterampilan atau kecakapan hidup merupakan kecakapan 
yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi 
permasalahan hidup dan kehidupan secara wajar tanpa mereka tertekan 
dan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan 
solusi. Peningkatan kecakapan hidup mahasiswa dimungkinkan 
dengan implementasi model pembelajaran inkuiri yang disinergikan 
secara kolaboratif. 

Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan model pembelajaran 
yang memperhatikan pemahaman mahasiswa. Mahasiswa melakukan 
eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui 
cara yang bermakna. Melalui pembelajaran sains berbasis inkuiri 
kecakapan hidup mahasiswa dilatih sehingga cakap dalam menghadapi 
permasalahan-permasalahan yang ada pada dunia nyata khususnya 
dalam proses pembelajaran. 

 
D. PEMBAHASAN  

Pendidikan IPA (Sains) adalah salah satu aspek pendidikan yang 
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam 
pendidikan sains tersebut tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan 
teori yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan atau proses 
aktif menggunakan pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala 
alam yang belum diterangkan. Dengan demikian, tuntutan untuk terus 
menerus memutakhirkan pengetahuan sains menjadi suatu keharusan. 
Sains sebagai sebuah produk karena terdiri dari sekumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip dan 
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hukum tentang gejala alam. Sains sebagai sebuah proses, karena 
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis 
yang dilakukan untuk menemukan konsep, prinsip dan hukum tentang 
gejala alam termasuk di dalamnya adalah kemampuan berpikir untuk 
menyusun dan menemukan konsep-konsep baru. Sedangkan sains 
sebagai suatu sikap, karena diharapkan mampu menimbulkan karakter 
bagi siswa sesuai dengan nilai siswa. 

Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 
adalah pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang 
dilakukan secara benar kepada mahasiswa tentang nilai-nilai kehidupan 
sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil 
dalam menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan 
hidup dan perkembangannya. Dalam penelitian ini pendidikan yang 
berorientasi pada kecakapan hidup dipupuk melalui pembelajaran sains 
berbasis inkuiri. Pembelajaran sains dapat mengembangkan sikap-
sikap khusus terhadap alam sekitar, misalnya rasa ingin tahu tentang 
alam fisik dan biologis dan bagaimana hal itu bekerja. Kesadaran 
bahwa sains dapat menyumbangkan hal untuk mengatasi masalah 
individu ataupun global. Antusiasme terhadap pengetahuan ilmiah dan 
metodenya. Sikap-sikap tersebut berpotensi terus berkembang dalam 
pembelajaran sains baik di tingkat sekolah maupun universitas. 
Pembelajaran sains dapat juga meneguhkan dan memperkuat rasa 
tanggung jawab, kesediaan untuk bekerja sama, toleransi, rasa percaya 
diri dan menghargai orang lain, kebebasan, dapat dipercaya, dan 
kejujuran intelektual. 

Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan salah satu model 
pembelajaran dengan lingkungan belajar yang mendorong mahasiswa 
membangun pengetahuan dan kecakapan secara personal. 
Pembelajaran berbasis inkuiri dalam penelitian ini berlangsung secara 
kolaboratif dalam kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang 
mahasiswa. Masing-masing kelompok melakukan serangkaian kegiatan 
eksperimen tentang magnet dan elektromagnetis secara kolaboratif. 
Kegiatan eksperimen yang dilakukan menggunakan 5 percobaan. Hal 
ini memungkinkan pengembangan kognitif melalui interaksi 
antarpersonal pada setiap kelompok.  

Adapun tujuan pendidikan kecakapan hidup yang menjadi fokus 
peneliti adalah memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, 
yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi 
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perannya di masa mendatang secara menyeluruh. Tujuan khusus 
pendidikan kecakapan hidup adalah: (1) mengaktualisasikan potensi 
mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai 
masalah kehidupannya; (2) memberikan wawasan yang luas mengenai 
pengembangan karir; (3) memberikan bekal dengan latihan dasar 
tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; (4) 
memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk 
mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip 
pendidikan berbasis luas (broad-based education); (5) mengoptimalkan 
pemanfaatan sumberdaya di lingkungan pendidikan dan di masyarakat.    

 Pendidikan life skill secara umum adalah pendidikan yang 
diberikan kepada warga belajar untuk lebih memaknai tentang hakikat 
belajar yang sesungguhnya. Konsep pendidikan berorientasi life skill 
atau kecakapan hidup mengisyaratkan agar pendidikan mampu 
memberikan bekal untuk hidup secara bermakna bagi semua 
mahasiswa. Kecakapan hidup perlu dilatih pada proses pembelajaran. 
Kecakapan hidup dalam penelitian ini meliputi kecakapan akademik, 
kecakapan vokasional, kecakapan personal dan kecakapan sosial. 

 
 

1. Kecakapan Akademik 
Kecakapan akademik sering juga disebut kemampuan berpikir 

ilmiah dan lebih mengarah kepada kegiatan bersifat keilmuan. 
Kecakapan akademik meliputi kecakapan melakukan identifikasi 
variabel dan menjelaskan keterkaitannya, merumuskan hipotesis, 
merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu 
gagasan atau keingintahuan. Dalam implementasinya, kecakapan 
akademik mahasiswa terbentuk melalui pengalaman pemberdayaan 
individu yaitu dalam proses penyampaian ide, mendengarkan ide 
orang lain, dan merefleksikan ide tersebut sehingga terbentuk 
sebuah gagasan yang dituangkan dalam sebuah produk pada akhir 
pembelajaran.  

Model pembelajaran berbasis inkuiri secara tidak langsung 
melatih mahasiswa untuk melakukan prosedur ilmiah. Diawali 
dengan mencari permasalahan terkait pembelajaran sains di sekolah, 
menjawab permasalahan tersebut menggunakan ide yang solutif 
dengan melaksanakan seluruh kegiatan eksperimen melalui model 
pembelajaran inkuiri. 
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2. Kecakapan Vokasional 

Kecakapan vokasional sering diistilahkan dengan kecakapan 
kejuruan, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 
pekerjaan tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Implementasi 
dalam menumbuhkan kembangakan kecakapan vokasional 
terhadap mahasiswa dapat dimulai dari kecakapan mereka dalam 
mengenal suatu alat atau bahan, menggunakan alat, dan 
mengoperasikan alat yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, 
mahasiswa melakukan kegiatan eksperimen dengan 5 percobaan 
pada materi magnet dan elektromagnetis.  

Pada kegiatan eksperimen, mahasiswa dilatih untuk 
menyiapkan alat dan bahan, melaksanakan percobaan sesuai dengan 
prosedur yang ada pada LKM, mengolah data dan menganalisisnya, 
menginterpretasi data sekaligus mengkomunikasikan hasil 
percobaan yang sudah mereka lakukan secara berkelompok. 
Langkah-langkah percobaan pada kegiatan eksperimen melatih 
kecakapan vokasional mahasiswa menjadi lebih baik. 

 
3. Kecakapan Personal 

Kecakapan personal adalah kecakapan yang dimiliki oleh 
seseorang untuk memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya dan 
kesadaran akan potensi dirinya. Dengan kesadaran eksistensi diri 
dan potensi diri, seseorang akan dapat menempuh kehidupan 
dengan wajar tanpa merasa tertekan dan mampu memecahkan 
masalah hidup dan kehidupannya. Kecakapan personal terdiri atas 
kecakapan mengenal diri sendiri dan kecakapan berpikir. 
Kecakapan mengenal diri meliputi kesadaran sebagai makhluk 
Tuhan, kesadaran eksistensi diri, dan kesadaran akan potensi diri. 
Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan 
diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, bagian dari lingkungan, 
serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang 
dimiliki.  

Walaupun mengenal diri lebih merupakan sikap, namun 
diperlukan kecakapan untuk mewujudkannya dalam perilaku 
keseharian. Mengenal diri akan mendorong seseorang untuk 
beribadah sesuai agamanya, berlaku jujur, bekerja keras, disiplin, 
terpercaya, toleran terhadap sesama, suka menolong serta 
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memelihara lingkungan. Sedangkan kecakapan berpikir mencakup 
kecakapan menggali dan menemukan informasi, mengolah 
informasi, mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara 
kreatif. 112 

 
4. Kecakapan Sosial 

Kemampuan berkomunikasi lisan mahasiswa teruji ketika 
mereka menyampaikan ide atau gagasan pada saat perencanaan 
proyek dan mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka 
buat. Kemampuan berkomunikasi tulisan terlihat dari kemampuan 
mereka dalam membuat laporan hasil percobaan yang sudah mereka 
lakukan pada proses pembelajaran. 

Pemberian bekal kecakapan hidup kepada mahasiswa benar-
benar merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Pendidikan 
kecakapan hidup merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan 
kehidupan nyata yang ada pada saat ini. Dengan bekal kecakapan 
sosial, seseorang akan dapat menjalani kehidupan dengan baik di 
tengah makin krisisnya budaya santun dalam berkomunikasi dan 
mengikisnya etika serta kesopanan dalam berinteraksi antar 
sesama.113 

Sebagai makhluk sosial yang tinggal dalam masyarakat, 
mahasiswa sangat memerlukan kecakapan berkomunikasi secara 
lisan maupun tulisan. Dalam realitasnya komunikasi lisan ternyata 
tidak mudah dilakukan. Seringkali orang tidak dapat menerima 
pendapat lawan bicaranya, bukan karena isi atau gagasannya tetapi 
karena cara penyampaian yang kurang berkenan. Dalam hal ini 
diperlukan kemampuan bagaimana memilih kata dan cara 
penyampaian supaya mudah dipahami oleh lawan bicara. Demikian 
juga dengan kecakapan berkomunikasi secara tertulis, dalam hal ini 
diperlukan kecakapan cara menyampaikan pesan secara tertulis 

 
112 Anwar. 2006. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education). 

Bandung: Alfabeta. 
113 Arizona, K., Harjono, A., dan Jufri, A.W. 2013. Pengaruh 

Implementasi Media Tiga Dimensi Kemagnetan Berbasis Inkuiri (MTDKBI) 
melalui Strategi Kooperatif terhadap Kecakapan Sosial. Jurnal Erudio, 1(2), 134-
138. 
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dengan pilihan kata, kalimat, tata bahasa, dan aturan lainnya agar 
mudah dipahami.114  

Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 
adalah pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang 
dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai 
kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan 
terampil dalam menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga 
kelangsungan hidup dan perkembangannya. Pendidikan life skill secara 
umum adalah pendidikan yang diberikan kepada warga belajar untuk 
lebih memaknai tentang hakikat belajar yang sesungguhnya. Konsep 
pendidikan berorientasi life skill atau kecakapan hidup mengisyaratkan 
agar pendidikan mampu memberikan bekal untuk hidup secara 
bermakna bagi semua peserta didik.115 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan kecakapan hidup mahasiswa. 
Peningkatan ini terjadi pada aspek kecakapan hidup yaitu kecakapan 
kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional 
namun tidak pada aspek kecakapan personal. Model pembelajaran 
inkuiri menjadi alternatif model pembelajaran yang dapat 
diimplementasikan untuk membina kecakapan hidup mahasiswa di 
perguruan tinggi atau peserta didik di sekolah khususnya pada 
pembelajaran yang berkaitan dengan sains. Namun aspek pengetahuan 
keislaman tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap kecakapan 
hidup mahasiswa, walaupun secara rerata mahasiswa yang memiliki 
pengetahuan keislaman yang tinggi lebih baik dalam meraih nilai 
kecakapan hidup. 

Hal ini sejalan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan 
sebelumnya. Menurut Gulo model inkuiri merupakan suatu rangkaian 
kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 
siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 
analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya 
dengan penuh percaya diri.116 Model pembelajaran inkuiri merupakan 
salah satu model pembelajaran yang inovatif yang tepat digunakan 

 
114 Puskur. 2007. Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup. Jakarta: 

Balitbang Depdiknas. 
115 Anwar. 2006. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education). 

Bandung: Alfabeta. 
116 Gulo, W. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Grasindo. 
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dalam pembelajaran sains karena dapat mengembangkan kemampuan 
siswa untuk memahami dan memperoleh pengetahuan melalui cara 
berpikir sistematis dan ilmiah. Inkuiri lebih mengutamakan aktivitas 
mahasiswa dalam proses kegiatan pembelajaran yang mana siswa 
membangun pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana seorang 
ilmuwan bekerja.  

Langkah-langkah dalam model inkuiri terbimbing melatih 
kecakapan hidup mahasiswa. Selama menempuh pembelajaran sains 
menggunakan model inkuiri mahasiswa terlatih untuk menyelesaikan 
persoalan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Mereka melakukan 
serangkaian kegiatan percobaan. Sintak model pembelajaran inkuiri 
terbimbing yaitu: (a) Identifikasi dan klarifikasi persoalan, persoalan 
dapat disiapkan atau diajukan oleh dosen. Persoalan yang ingin 
dipecahkan disiapkan sebelum mulai pelajaran. Persoalan sendiri harus 
jelas sehingga dapat dipikirkan, didalami, dan dipecahkan oleh 
mahasiswa. Persoalan perlu diidentifikasi dengan jelas dan diklarifikasi, 
(b) Membuat hipotesis, Langkah berikutnya adalah mahasiswa diminta 
untuk mengajukan jawaban sementara tentang persoalan itu. Inilah 
yang disebut hipotesis. (c) Mengumpulkan data, langkah selanjutnya 
adalah mahasiswa mencari dan mengumpulkan data sebanyak-
banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka benar atau 
tidak. (d) Menganalisis data, data yang sudah dikumpulkan harus 
dianalisis untuk dapat membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. 
Untuk memudahkan menganalisis data, sebaiknya diorganisasikan, 
dikelompokkan, diatur sehingga dapat dibaca dan dianalisis dengan 
mudah. (e) Membuat kesimpulan, dari data yang telah dikelompokkan 
dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dengan generalisasi. 
Setelah diambil kesimpulan, kemudian dicocokkan dengan hipotesis 
awal, apakah hipotesis diterima atau ditolak. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Sucilestari dan Arizona yang menyatakan bahwa model 
pembelajaran sains dapat meningkatkan kecakapan hidup mahasiswa. 
Peningkatan ini terjadi pada semua aspek kecakapan hidup yaitu 
kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan 
kecakapan vokasional. Model pembelajaran berbasis proyek menjadi 
alternatif model pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk 
membina kecakapan hidup mahasiswa di perguruan tinggi atau peserta 
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didik di sekolah khususnya pada pembelajaran yang berkaitan dengan 
sains.117  

Pendidikan berorientasi kecakapan hidup seyogyanya 
dilaksanakan untuk menangani masalah-masalah spesifik atau khusus, 
maka dalam penggunaannya untuk pembelajaran di sekolah hendaknya 
selalu memperhatikan kekhususan yang akan dikembangkan. Hal ini 
perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan masalah 
pengelompokkan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup (life 
skill) menjadi sebuah keniscayaan untuk diterapkan di tengah “hingar-
bingar” kompetisi global dan modern seperti sekarang ini. Pendidikan 
kecakapan hidup (life skill) menjadi pendekatan tersendiri untuk 
diaplikasikan, mengingat pendidikan jenis ini memiliki banyak manfaat 
bagi peserta didiknya, seperti kecakapan akademik, vokasional maupun 
yang lainnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana lembaga 
pendidikan di berbagai sektor dapat mengaplikasikannya sehingga 
dapat membantu peserta didik untuk memperoleh life skill yang 
berguna dan bermanfaat serta dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 
di masyarakat. Pendidikan life skill merupakan salah satu alternatif 
sebagai upaya mempersiapkan peserta didik agar memiliki sikap dan 
kecakapan hidup sebagai bekal bagi kehidupannya kelak melalui sebuah 
kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.118 

Model pembelajaran inkuiri menurut Gulo tidak hanya 
mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang 
ada, termasuk pengembangan emosional dan keterampilan berpikir. 
Inkuiri banyak mengarahkan dan memberikan petunjuk baik lewat 
prosedur yang lengkap dan pertanyaan-pertanyaan pengarahan selama 
proses inkuiri. Dosen banyak memberikan pertanyaan di sela-sela 
proses, sehingga kesimpulan lebih cepat dan mudah diambil. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan suatu model yang 
menuntun mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir 
dan menekankan sikap ilmiah. 

 
117 Sucilestari, R., dan Arizona, K. 2018. Pengaruh Project Based Learning 

Pada Matakuliah Elektronika Dasar Terhadap Kecakapan Hidup Mahasiswa 
Prodi Tadris Fisika UIN Mataram. Konstan, Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika, 3 
(2), 72-81. 

118 Mislaini. 2017. Pendidikan Dan Bimbingan Kecakapan Hidup (Life 
Skill) Peserta Didik. Tarbawiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan, 01 (1), 147-163. 
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Sementara itu, menurut Trianto sintak inkuiri terbimbing yaitu 
(a). Menyajikan pertanyaan atau masalah: Membimbing mahasiswa 
mengidentifikasi masalah, kemudian dituliskan di papan tulis. Dosen 
membagi mahasiswa dalam kelompok. (b). Membuat hipotesis: Dosen 
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk curah pendapat dalam 
membentuk hipotesis. Dosen membimbing mahasiswa dalam 
menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan 
memprioritaskan mana yang menjadi prioritas penyelelidikan. (c). 
Merancang percobaan: Dosen memberikan kesempatan pada 
mahasiswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan 
hipotesis yang akan dilakukan. Dosen membimbing mahasiswa 
mengurtkan langkah-langkah percobaan. (d). Melakukan percobaan 
untuk memperoleh informasi: Dosen membimbing mahasiswa dalam 
mendapatkan informasi melalui percobaan. (e). Mengumpulkan data 
dan menganalisis data: Dosen memebri kesempatan pada setiap 
kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul 
(f). Membuat kesimpulan: Dosen membimbing mahasiswa dalam 
membuat kesimpulan. 

Fajariyah dkk., juga menyatakan bahwa metode pembelajaran 
inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan dan prestasi 
belajar siswa. Ketuntasan kemampuan berpikir kritis ditunjukkan 
dengan ketercapaian kategori kemampuan berpikir kritis siswa tinggi 
pada siklus I sebesar 54% sedangkan pada siklus II ketercapaian 
kategori kemampuan berpikir kritis siswa tinggi yaitu 66%. 
Peningkatan pada aspek pengetahuan dilihat dari persentase 
ketuntasan pada siklus I, 69% dan pada siklus II adalah 77%. 
Sedangkan pada penilaian aspek sikap ketercapaian siklus I sebesar 
94% untuk aspek keterampilan sebesar 100%.119  

Di samping itu berdasarkan hasil deskripsi data, mahasiswa yang 
belajar dengan model pembelajaran inkuiri dan memiliki pengetahuan 
keislaman yang tinggi memiliki nilai kecakapan hidup yang lebih baik 
dibandingkan mahasiswa yang belajar secara konvensional dan 
memiliki pengetahuan keislaman tinggi atau rendah. Hal ini 

 
119 Fajariyah, N., Utami, B., dan Haryono. 2016. Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 
Kritis Dan Prestasi Belajar Pada Materi Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan 
Siswa Kelas XI SMA AL ISLAM 1 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Jurnal 
Pendidikan Kimia (JPK), 5 (2). 
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menafsirkan perlu adanya sinergi antara pembelajaran inkuiri dengan 
peningkatan keislaman mahasiswa. Walaupun berdasarkan uji hipotesis 
tidak berpengaruh signifikan. Hal ini bisa dijelaskan, karena pada 
hakikatnya ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan pencipta Alam, yang 
berupa wahyu, alam semesta beserta hukum yang ada di dalamnya, 
manusia dengan perilakunya dalam kehidupannya, pemikiran dan 
pemahamannya serta seluruh ciptaan dan anugrah Allah yang 
diturunkan ke bumi demi menghormati manusia yang ada di dalamnya. 
Dengan demikian pencipta ilmu pengetahuan adalah Tuhan dan yang 
menemukan ilmu pengetahuan tersebut adalah manusia. Atas dasar 
pandangan ini kita memahami bahwa dari sekian banyak ilmu yang kita 
pahami (Ilmu hadits, Ilmu al-qur’an, matematika, fisika, biologi, 
geologi, antropologi, seni, kedokteran, politik, hukum dan lain 
sebagainya) secara substansial merupakan rangkaian ilmu pengetahuan 
yang satu yaitu berasal dari Tuhan. 

Maka sebenarnya tidak ada pandangan yang membedakan antara 
ilmu yang satu dengan ilmu yang lain karena kita ketahui bahwa ilmu 
itu tetap ilmu tidak ada dikotomis ilmu pengetahuan melainkan ilmu 
itu berasal dari yang satu yaitu Tuhan semesta Alam. Seluruh ilmu 
hanya dapat dibedakan dalam nama dan istilahnya baik dalam ilmu 
agama islam, maupun ilmu umum. Kita sering temukan aliran atau 
mazhab yang beragam dari berbagai cabang ilmu yang cukup 
berpengaruh terhadap pola pikir, pola sikap dan cara pandang umat. 
Di mana dari satu sisi sangat besar pengaruhnya terhadap khazanah 
pemikiran manusia, namun di sisi lain umat dapat berpecah belah 
bahkan bermusuhan dan konflik yang berkepanjangan. 

Salah satu penyebab kemunduran peradaban umat, khususnya 
umat islam pada saat ini adalah adanya pemisah (dikotomi) antara ilmu 
agama dengan ilmu umum, padahal jika kita tela’ah secara historis dari 
sejarah peradaban islam, ilmuwan-ilmuwan muslim pada saat itu 
misalnya Ibnu Sina, di samping dia ahli pada bidang kedokteran, dia 
juga ahli Agama yang sampai pada hari ini dia dikenal di dunia sebagai 
bapak kedokteran dunia. Begitu juga dengan ilmuwan-ilmuwan muslim 
lainya seperti Abu Musa Al-Khawarizmi, Ibnu Rusd, Abu Al-Haitham, 
Al-Biruni dan lain sebagainya. Pemisah kedua ilmu tersebut pada 
awalnya hanya sekedar spesifikasi, agar terjadi penggalian ilmu secara 
mendalam yang profesional dan mampu mengaktualisasikan untuk 
kemajuan peradaban, hanya saja belakangan ini telah terjadi stigma 
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(anggapan) yang sangat jauh, sehingga timbul kesan ilmu agama hanya 
mengarah pada pembentukan spiritual saja dan tidak menganggap 
menyentuh pergaulan sosial sehingga menjadi pemicu kemunduran 
peradaban islam. 

Sebaliknya dengan pemahaman yang berbeda di tengah 
masyarakat yang sudah terlena dan terlarut pada pandangan skeptis 
dimana ilmu dunia banyak menggiring kepada sikap liberalisasi umat, 
mendekati umat pada kesesatan bahkan dipandangnya ilmu itu hanya 
sebatas di dunia yang dapat menyesatkan dan menjauhkan diri dari 
hukum-hukum Tuhan yang telah diwahyukan kepadanya. Oleh karena 
itu agar tidak terlena dengan berlarutnya kedua pandangan tersebut 
maka perlu menjadi perhatian serius supaya tidak menimbulkan stigma 
negatif bagi kelangsungan hidup dan kemajuan peradaban umat. 
Sehingga hubungan antara sains dengan agama perlu, seperti yang telah 
dikatakan oleh Albert Enstein bahwa Ilmu Pengetahuan tanpa Agama 
buta, Agama tanpa Ilmu pengetahuan Pincang.120 

 Dalam kajian keilmuan pembagian adanya ilmu agama dengan 
ilmu umum adalah kesimpulan manusia yang mengidentifikasikan ilmu 
berdasarkan objek kajian. Tetapi ketika kita melihat bahwa Al-qur’an 
dan Sunnah sesungguhnya tidak membedakan antara ilmu agama 
dengan ilmu umum, bahkan menurut Imam Suprayogo dalam bukunya 
Rekonstruksi Paradigma Keilmuan Perguruan Tinggi Islam 
menyatakan bahwa posisi ilmu agama dan umum digambarkan dalam 
bentuk pohon ilmu, dimana Al-qur’an dan sunnah diposisikan sebagai 
hasil eksperimen dan penalaran logis atau menjadi sumber keilmuan. 

Maka makna integrasi keilmuan dalam bingkai lembaga 
pendidikan setidaknya meliputi lima objek kajian: 
1. Jika objek antologis yang dibahasnya adalah wahyu (al-qur’an) 

termasuk penjelasan Nabi saw. berupa hadist dengan menggunakan 
metode ijtihad maka ilmu yang dihasilkan adalah ilmu-ilmu agama 
seperti teologi islam, fiqih, tafsir, hadist dan tasawuf. 

 

 
120 Muh. Didi Haryono. 2015. Integrasi Keilmuan antara Sains dan Islam. 

Surat Kabar Kompasiana. Diakses pada situs:  
https://www.kompasiana.com/muhdidiharyono/5529511f6ea83458578

b457f/integrasi-keilmuan-antara-sains-dan-islam  pada tanggal 28 November 
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2. Jika objek antologis yang dibahasnya adalah alam semesta, jagat raya 
termasuk Galaksi Bima Sakti seperti langit bumi berserta segala 
isinya maka ilmu yang dihasilkan adalah Natural Sciences (ilmu 
alam) yaitu astronomi, astrologi, geologi, fisika, kimia, matematika, 
biologi dan lain sebagainya. 

3. Jika objek kajian antologisnya perilaku ekonomi, perilaku budaya, 
agama, sosial dengan menggunakan penelitian, eksperimen di 
laboratorium seperti wawancara, observasi, penelitian terlibat 
(ground Research) maka yang dihasilkan adalah ilmu-ilmu sosial, 
ilmu politik, ilmu hukum, ilmu budaya, sosiologi agama dan lain 
sebagainya. 

4. Jika objek pemikirannya adalah akal pikiran dan pemikiran yang 
mendalam dengan menggunakan metode mujadalah atau logika 
terbimbing, maka yang dihasilkan adalah filsafat dan ilmu-ilmu 
humaniora. 

5. Jika objek kajiannya berupa intuisi batin dengan menggunakan 
metode pencucian batin (tazkiyah an-nafs) maka ilmu yang 
dihasilkan adalah ilmu ma’rifah. 

Inilah objek kajian yang kita kenal dalam lembaga pendidikan 
kita, sehingga basis keilmuan (ontologis), batas-batas dan dasar 
pengetahuan (epistimologis) dan kegunaan ilmu pengetahuan bagi 
kehidupan manusia termasuk kajian tentang nilai, etika dan estetika 
(aksiologi) merupakan program integrasi keilmuan. Karena bangunan 
keilmuan yang telah terintergrasi tidak mempunyai arti jika didominasi 
oleh ilmu yang tidak bermoral (bernilai spriktual), sehingga diperlukan 
integrasi keduanya (ilmu agama dan ilmu umum). Jika seorang ilmuwan 
tidak mampu memahami dan mengintegrasi ilmu yang telah diturukan 
di Bumi (sesuai dengan keadaan dan permintaan penghuni Bumi) maka 
sebaiknya ilmu tersebut dikembalikan ke langit saja agar langit tidak 
repot lagi memikirkan keadaan bumi.121 Hal inilah tentunya menjadi 
tantangan tersendiri bagi setiap orang khususnya pendidik, agar dalam 
setiap mengajarkan seyogyanya berusaha untuk mengintegrasikan ilmu 
umum (sains) dan agama, sehingga hakikat ilmu yang didapatkan lebih 
komprehensif dan bermakna. 
  

 
121 ibid 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. SIMPULAN 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan 

yang telah disajikan adalah: 

1. Ada perbedaan berpikir kritis mahasiswa yang mengikuti model 

pembelajaran inkuiri dengan mahasiswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran non-inkuiri. 

2. Tidak ada perbedaan berpikir kritis mahasiswa yang memiliki sikap 

ilmiah tinggi dan rendah. 

3. Tidak ada pengaruh interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran inkuiri dan sikap ilmiah terhadap berpikir kritis 

mahasiswa. 

4. Implementasi model pembelajaran sains berbasis inkuiri 

berpengaruh terhadap kecakapan hidup mahasiswa,  

5. Pengetahuan keislaman tidak berpengaruh terhadap kecakapan 

hidup mahasiswa, dan  

6. Tidak ada pengaruh interaksi implementasi model pembelajaran 

sains berbasis inkuiri dan pengetahuan keislaman terhadap 

kecakapan hidup mahasiswa. 

Pembagian objek kajian keilmuan menjadi ilmu agama dengan 

ilmu umum merupakan dikotomi yang lumrah kita dapatkan, akan 

tetapi semua ilmu itu berasal dari Tuhan pencipta alam semesta.  Begitu 

pula dengan sains dan teknologi tidak pernah bertentangan dengan 

ajaran Islam. Itu sebabnya ilmuan muslim pada saat itu menggali 
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inspirasinya berdasarkan Al-qur’an dan sunnah Rasulullah Muhammad 

saw. 

Perkembangan sains menyebabkan umat islam lebih 

memahami dan meyakini akan keagungan Allah swt karena semakin 

banyak kita menemukan pengetahuan baru maka semakin kita merasa 

bahwa ilmu yang kita miliki masih sedikit dibandingkan dengan ilmu 

Allah sehingga bertambahlah keyakinan kita akan keagungan Allah 

Tuhan semesta alam. Sementara jika teknologi yang mementingkan 

kehidupan materialistik dan keduniaan semata tanpa dilandasi dengan 

keimanan kepada Allah swt sebenarnya tidak akan memberikan 

manfaat kepada manusia, malah akan menimbulkan mudharat dan 

kebinasaan bagi manusia itu sendiri. 

 

 

B. REKOMENDASI 

Bertolak dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, 

berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penelitian 

di antaranya: 

1. Pembelajaran sains bagi mahasiswa hendaknya dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki. 

2. Lingkungan belajar bagi mahasiswa perlu dirancang sedemikian 

rupa sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan melalui praktik inkuiri. 

3. Pembelajaran sains tidak hanya menekankan pada penguasaan 

konten (hasil belajar kognitif) tetapi juga pada aspek kemampuan 

berpikir tingkat tinggi salah satunya kemampuan berpikir kritis 

yang penting dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal hidup dalam 

menghadapi berbagai masalah nyata dalam kehidupan mereka. 

4. Perangkat pembelajaran yang telah diimplementasikan pada mata 

kuliah IPA Dikdas 2 hanya terbatas pada materi suhu dan kalor 

serta magnet dan elektromagnetis sehingga perlu diterapkan pada 
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materi yang lain ataupun mata kuliah yang lain khususnya yang 

berkaitan dengan sains. 

5. Model pembelajaran dan perangkat pembelajaran menjadi faktor 

penting kesuksesan hasil belajar mahasiswa sehingga perlu 

dirancang secara terencana dan matang.  

6. Pada saat melakukan penelitian perlu memperhatikan beberapa hal 

terkait dengan karakteristik mahasiswa yang menjadi subjek 

penelitian, karakteristik materi pembelajaran yang akan dijadikan 

objek kajian, model pembelajaran yang akan digunakan, proses 

penelitian yang sedang dijalankan dan juga durasi waktu penelitian 

sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 

7. Bagi mahasiswa, hendaknya pembelajaran dengan model 

pembelajaran inkuiri sebagai salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan kecakapan hidup (life 

skills).  

8. Bagi dosen, hendaknya dapat menggunakan model pembelajaran 

inkuri dalam pembelajaran sains. Dalam proses pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri diharapkan 

dosen dan mahasiswa dapat bekerjasama untuk mewujudkan 

kondisi belajar yang diinginkan. Dosen sebaiknya bertindak 

sebagai fasilitator sedangkan mahasiswa harus bersikap aktif dan 

kreatif.  

9. Bagi kampus (program studi), hendaknya pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri dapat dijadikan pertimbangan untuk 

lebih menciptakan suasana pembelajaran sains yang baru dan 

menyenangkan.  

10. Bagi setiap dosen perlu mempertimbangkan pengetahuan 

keislaman dan melatihnya sejak dini agar dapat memudahkan 

mahasiswa untuk dapat mengintegrasikan sains dan keislaman. 

11. Bagi para peneliti lanjutan, dapat mengembangkan penelitian 

serupa dengan pokok bahasan dan sampel yang berbeda. Selain itu 

perlu digunakan metode kualitatif untuk mengungkapkan secara 

mendalam tentang kelebihan dan kekurangan dari model 
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pembelajaran inkuiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di bidang integrasi keislaman dan sains. 
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SINOPSIS 

 
Buku Referensi yang berjudul “Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri 

Terintegrasi Keislaman” ini terdiri atas 4 bab yang menyajikan tentang a) 

pendahuluan, b) integrasi pembelajaran inkuiri dan sikap ilmiah 

terhadap berpikir kritis mahasiswa, c) integrasi pembelajaran inkuiri 

dan pengetahuan keislaman terhadap kecakapan hidup (life skills) 

mahasiswa, dan d) penutup. Pada bagian akhir buku dilengkapi dengan 

lampiran yang bisa menjadi role model dalam penyusunan lembar kerja 

mahasiswa (LKM) pembelajaran berbasis inkuiri, instrumen (tes) 

berpikir kritis, angket sikap ilmiah, tes pengetahuan keislaman dan 

instrumen kecakapan hidup.  

Buku ini mengupas secara detail baik secara teori dan praktik 

berdasarkan hasil riset dan studi literatur tentang arti penting 

pembelajaran berbasis inkuiri dan integrasi keislaman di dalamnya. 

Pembelajaran sains berbasis inkuiri menjadi role model pembelajaran 

dalam buku ini. Hal ini memberikan semangat agar dalam mengajarkan 

sains, setiap pendidik harus kembali ke khittoh sains itu sendiri. Karena 

ilmu sains didapatkan melalui proses inkuiri (penemuan/by reseach) ala 

ilmuan.  

Sintaks pembelajaran inkuiri akan memfasilitasi setiap peserta 

didik (mahasiswa) untuk melalui proses kerja ilmiah sehingga akan 

mengasash dan membina kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah 

serta mengasah kecakapan hidup pada setiap dimensinya (personal, 

sosial, akademik dan vokasional). Integrasi pengetahaun keislaman 

yang menjadi tinjauan (moderator variable) dalam penelitian ini tentunya 

menjadi aspek yang penting untuk dikaji. Berpijak dari keyakinan 

bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah swt pencipta semesta Alam, 

menjadi spirit untuk mencoba mencari interkoneksi dan sinergi yang 

terkandung dalam ilmu sains dan keislaman. Sehingga ilmu dan 

pengetahuan yang didapatkan dari berbagai fenomena alam yang 

menjadi ayat-ayat kauniyah ilahi akan melengkapi ayat-ayat kauliayah, 

menambah keimanan akan keberadaan Sang Maha Pencipta alam 
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semesta. Akhirnya, semoga buku referensi ini bisa menjadi sumber 

bacaan yang dapat memperkaya khasanah dan cakrawala ilmu yang kita 

miliki.  
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DAFTAR ISTILAH (Glosarium) 
 

B 
Berpikir Kritis: sebuah proses yang bertujuan untuk membuat 

keputusan yang masuk akal mengenai apa yang dipercayai dan 
apa yang dilakukan. Berpikir kritis juga bisa diartikan berpikir 
kritis merupakan seni menganalisis dan mengevaluasi pikiran 
dengan pandangan lebih lanjut. Berpikir kritis sebagai sebuah 
proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan 
mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, 
membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitan 
ilmiah. Terdapat enam unsur dasar dalam berpikir kritis 
sebagai indicator dalam penelitian ini, yang disingkat menjadi 
FRISCO yaitu F (Focus), untuk membuat sebuah keputusan 
tentang apa yang diyakini maka harus bisa memperjelas 
pertanyaan atau isu tertentu. R (Reason), mengetahui alasan-
alasan yang mendukung atau bertentangan dengan situasi dan 
fakta yang relevan. I (Inference), membuat kesimpulan yang 
beralasan atau menyuguhkan. Bagian penting dari langkah 
penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari 
pemecahan, pertimbangan akan situasi dan bukti. S (Situation), 
memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir. 
C (Clarity), menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. 
O (Overview), melangkah kembali dan meneliti secara 
menyeluruh keputusan yang diambil. 

 

I 
Inkuiri: Berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang diartikan sebagai 

proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap 
pertanyaan ilmiah yang diajukan. Menurut istilah inkuiri 
adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi 
dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk 
mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap 
pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan 
kemampuan berpikir kritis dan logis. Sintaks inkuir dalam 
penelitian ini meliputi: a) Mengajukan Pertanyaan dan 
Permasalahan, b) Merumuskan hipotesis, c) Mengumpulkan 
data, d) Analisis data, dan e) membuat kesimpulan. 
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K 
Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan 

mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya 
dengan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis 
terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan 
melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan 
atau keingintahuan. Kecakapan akademik sering juga disebut 
kemampuan berpikir ilmiah dan lebih mengarah kepada 
kegiatan bersifat keilmuan. Kecakapan akademik meliputi 
kecakapan melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan 
keterkaitannya, merumuskan hipotesis, merancang dan 
melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan 
atau keingintahuan. 

 
Kecakapan hidup:  pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, 

dan  berkembang, memiliki  kemampuan  untuk 
berkomunikasi  dan  berhubungan  baik  secara individu, 
kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi  situasi  
tertentu. Menurut konsepnya kecakapan hidup dibagi menjadi 
dua jenis utama, yaitu: kecakapan hidup generik dan 
kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup generik terdiri 
atas kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan sosial 
(social skill), sementara kecakapan hidup spesifik dibagi lagi 
menjadi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. 

 
Kecakapan personal adalah kecakapan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya 
dan kesadaran akan potensinya. Pada penelitian ini kecakapan 
personal memuat dua indikator yaitu kemampuan mengenal 
diri dan kemampuan berpikir rasional. Indikator kemampuan 
mengenal diri meliputi religius, kejujuran, disiplin, dan 
tanggung jawab, sedangkan indikator kemampuan berpikir 
rasional meliputi kemampuan verbal, kemampuan matematis, 
kemampuan logis dan kemampuan analitis.  
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Kecakapan sosial atau kecakapan antar pribadi (inter-personal skill) 
meliputi kecakapan berkomunikasi dengan empati dan 
kecakapan bekerja-sama (collaboration skill). Pada penlitian ini 
indikator kecakapan sosial terdiri atas kecakapan 
berkomunikasi lisan, berkomunikasi tulisan dan bekerjasama. 

 
Kecakapan vokasional sering diistilahkan dengan kecakapan kejuruan, 

artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan 
tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Implementasi dalam 
menumbuhkan kembangakan kecakapan vokasional terhadap 
mahasiswa dapat dimulai dari kecakapan mereka dalam 
mengenal suatu alat atau bahan, menggunakan alat, dan 
mengoperasikan alat yang telah dibuat 

 
LKM berbasis inkuiri: lembar kerja memfasilitasi mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan inkuiri meliputi mengajukan pertanyaan 
(rumusan masalah), merumuskan hipotesis, melakukan 
serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan data, 
menganalisis data, dan menyimpulkan. 

 
P 
Pengetahuan Keislaman: Islam merupakan agama Allah swt. yang 

diperintahkan-Nya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok 
serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad saw, 
dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut 
kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk 
memeluknya. Penilaian terhadap pengetahuan keislaman 
mencakup materi aqidah (keimanan), ibadah (amal), 
muamalah (akhlak) dan pengetahuan agama Islam secara 
umum. 

S 
Sains (IPA):  Berasal dari bahasa latin “scientia ” yang berarti 

pengetahuan. Secara istilah sains merupakan pengetahuan 
yang diperolehmelalui pembelajaran dan pembuktian” atau 
“pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari 
hukum – hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan 
dibuktikan melalui metode ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 
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sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja 
tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

 
Sikap Ilmiah: Kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Indikator sikap ilmiah yang 
akan diteliti yaitu: keingintahuan, kejujuran, keterbukaan, 
skeptis (kritis), objektif, ketelitian, kedisiplinan, tanggung 
jawab, sikap berani mempertahankan kebenaran, dan berpikir 
ke depan. 
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LAMPIRAN 1  
Lembar Kerja Mahasiswa Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri 

 

  

LKM 

INKUIRI      

Materi “Suhu 

LKM 01-05 
1. Pengaruh Kalor 

Terhadap Suhu Zat 

2. Perubahan Wujud 

3. Pemuaian 

4. Asas Black 

5. Perpindahan Kalor 

  FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 

2020 
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Kelompok  :   

Anggota Kelompok :1. 

    2.  

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7.  

Tanggal kegiatan : 

 

Lembar Kerja Mahasiswa 1:  

“Pengaruh Kalor Terhadap Suhu Zat” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah melakukan percobaan mahasiswa dapat menganalisis 

pengaruh kalor terhadap suhu zat dengan benar. 
2. Setelah melakukan percobaan mahasiswa dapat menganalisis 

pengaruh massa zat dan jenis zat terhadap perubahan suhu zat 
dengan benar. 

3. Setelah melakukan percobaan mahasiswa dapat merumuskan 
hubungan antara kalor dengan suhu, massa, dan jenis zat dengan 
tepat dan benar. 
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Fase 1: Menetapkan Masalah  

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan peristiwa di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh kalor terhadap suhu zat apabila 

menerima kalor secara terus-menerus? 

2. Bagaimanakah pengaruh massa zat terhadap perubahan suhu 

apabila zat tersebut menerima kalor? 

3. Bagaimanakah pengaruh jenis zat terhadap perubahan suhu 

apabila zat tersebut menerima kalor? 

 

 

 

 

Pernahkah Anda memanaskan air? Bagaimanakah 

keadaan suhu air tersebut apabila dipanaskan secara terus 

menerus? Apakah suhu air tersebut semakin lama semakin 

tinggi? Mengapa bisa demikian? 

Apakah massa air akan berpengaruh terhadap keadaan 

suhu air ketika dipanaskan? Jika ada pengaruhnya, manakah 

yang lebih tinggi perubahan suhu antara air yang memiliki 

massa sedikit dengan massa yang banyak? 

Pernahkan Anda mencoba memanaskan air dan minyak 

goreng dengan massa yang sama? Apakah kedua zat tersebut 

mendidih secara bersamaan? Ataukah kedua zat tersebut 

mendidih dalam waktu yang berbeda? 
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Fase 2: Merumuskan Hipotesis 

B. Hipotesis  

Diskusikan bersama kelompok Anda untuk menyusun hipotesis 

dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas! 

1. __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2. __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

3. __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Fase 3: Melakukan Penelitian 

C. Melakukan Penelitian 

➢ Alat dan Bahan 

1. Gelas beker 300 ml 

2. Termometer 

3. Bunsen 

4. Kaki tiga 

5. Pencatat waktu  

(Stop-watch) 

6. Air 

7. Minyak goreng 

1 buah 

1 buah  

1 buah 

1 buah 

1 buah 

 

secukupnya  

secukupnya 
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➢ Prosedur Percobaan  

1. Percobaan 1: Pengaruh kalor terhadap suhu zat dan 

pengaruh massa zat terhadap suhu zat  

1. Isilah gelas beker dengan air 50 ml dan susunlah alat seperti 

gambar di bawah ini. 

 
2. Ukurlah suhu mula-mula air dengan termometer dan amati 

suhunya. Catatlah suhu mula-mula pada tabel 1 yang telah 

disediakan. 

3. Nyalakan bunsen, kemudian panaskan air tersebut selama 9 

menit. Amati perubahan suhu yang ditunjukkan oleh 

termometer. Catatlah suhunya! 

4. Ulangi langkah 1-3 untuk air dengan volume 100 ml. Catatlah 

hasilnya pada tabel 1. 
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2. Percobaan 2: Pengaruh kalor terhadap jenis zat  

1. Isilah gelas beker dengan minyak goreng sebanyak 50 ml dan 

susunlah alat seperti gambar pada percobaan 1. 

2. Ukurlah suhu mula-mula minyak goreng dengan termometer 

dan amati suhunya. Catat hasilnya pada tabel 2. 

3. Nyalakan bunsen, kemudian panaskan minyak goreng selama 

9 menit. Amati perubahan suhunya. Catat suhunya pada tabel 

2. 

4. Gantilah minyak goreng dengan air sebanyak 50 ml. Untuk 

data pemanasan air dengan volume 50 ml dapat di ambil dari 

percobaan 1 di atas.  

 

Fase 4: Mengolah dan Menganalisis Data 

D. Analisis Data: 

1. Percobaan 1 

Isilah tabel di bawah ini berdasarkan hasil percobaan. Analisislah 

perubahan suhu kedua volume air, dimana suhu akhir dengan 

menggunakan pemanasan sampai menit ke sembilan. 

 

Tabel 1. Pengaruh kalor terhadap suhu benda dan pengaruh 

massa terhadap suhu  

 

No 
Volume 

air 

Suhu 
awal 

(𝐓𝟏) (℃) 

Suhu  zat setelah beberapa 

menit (𝐓𝟐) 

Perubahan 
Suhu 

∆𝑻
= 𝑻𝟐 − 𝑻𝟏 

3 menit 

(℃) 

6 menit 

(℃) 

9 menit 

(℃) 

1 50 ml 
     

2 100 ml 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar sesuai 

dengan hasil percobaan di atas! 

PS: Menalar 

Pertanyaan:  

1. Apakah air dengan volume 50 ml dan 100 ml selalu 

mengalami kenaikan suhu? Jika jawabannya iya, jelaskan 

apakah yang menyababkan kenaikan suhu air tersebut! Jika 

jawabannya tidak, jelaskan mengapa tidak mengalami 

kenaikan suhu! 

Jawab: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Bagaimana hubungan kalor dengan suhu zat? Jelaskan! 

Jawab: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

3. Apakah air yang memiliki volume 50 ml dan 100 ml 

mengalami kenikan suhu yang sama? Jika iya, jelaskan! Jika 

tidak, mengapa bisa demikian? 
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Jawab: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

4. Jika volume air sebanding dengan massanya, jelaskan 

hubungan antara jumlah kalor yang diserap dengan massa 

air itu!  

Jawab: 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

5. Bagaimana hubungan massa air dengan perubahan suhu 

zat? Jelaskan! 

Jawab: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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2. Percobaan 2 

Isilah tabel di bawah ini berdasarkan hasil percobaan. Analisislah 

perubahan suhu kedua jenis zat. Suhu akhir menggunakan suhu 

pada menit ke sembilan! 

Tabel 2. Pengaruh kalor terhadap jenis zat 

No Jenis zat  

Suhu 
awal 

(𝐓𝟏) (℃) 

Suhu  zat setelah beberapa menit 

(𝐓𝟐) 
Perubahan 

Suhu 
∆𝑻 = 𝑻𝟐 − 𝑻𝟏 3 menit 

(℃) 

6 menit 

(℃) 

9 menit 

(℃) 

1 Air 
     

2 
Minyak 
goreng 

     

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kenaikan suhu kedua zat tersebut sama? Jika iya, 

jelaskan mengapa bisa demikian? Jika tidak, zat manakah yang 

memiliki kenaikan suhu yang lebih tinggi? Mengapa bisa 

demikian? 

 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. Apakah kedua zat tersebut membutuhkan kalor yang sama 

untuk mencapai suhu maksimum? Mengapa bisa demikian?  

Jawab: 
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_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3. Bagaimana hubungan antara kalor dengan jenis zat? 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Fase 5: Menguji Hipotesis 

E. Membuat Keputusan 

Berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan, apakah semua 

hipotesis yang Anda ajukan diterima? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Fase 6: Membuat Kesimpulan 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan kedua percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Semakin banyak kalor(Q) yang digunakan untuk memanaskan 

suatu zat, maka suhunya akan …. 

2. Semakin banyak massa zat (m) yang akan dipanaskan, maka 

kalor yang yang dibutuhkan akan …. 

3. Semakin tinggi kalor jenis suatu zat yang akan dipanaskan, maka 

kalor yang dibutuhkan untuk memanaskannya akan …. 

 

 

 

  

Jadi, jumlah kalor yang diberikan ke suatu zat dapat 

dirumuskan dengan: 

Q = ........ 
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Kelompok  :   

Anggota Kelompok :1. 

    2.  

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7.  

Tanggal kegiatan : 

 

Lembar Kerja Mahasiswa 2:  

“Perubahan WujudZat” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat menganalisis 

pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dengan benar.  
2. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat memahami 

konsep kalor laten pada peristiwa perubahan wujud zat dengan 
benar. 

3. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat menjelaskan 
macam-macam kalor laten pada peristiwa perubahan wujud zat 
dengan tepat dan benar. 
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Fase 1: Menetapkan Masalah 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan peristiwa di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut. 

Kenapa es dapat berubah wujud menjadi air? 

 
Fase 2: Merumuskan Hipotesis 

B. Hipotesis  

Diskusikan bersama kelompok Anda untuk menyusun hipotesis 

dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Fase 3: Melakukan Penelitian 

C. Melakukan Percobaan 

➢ Alat dan Bahan: 

1. Gelas beker 
2. Pembakar/Bunsen 
3. Termometer  
4. Kaki tiga 
5. Stopwatch 
6. Es batu 

1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
Secukupnya 

 

 

Seorang anak membeli es batu di sebuah toko yang lokasinya jauh 

dari rumahnya, kira-kira membutuhkan waktu 30 menit. Sesampai di 

rumahnya, ternyata es batu yang telah dibeli oleh anak tersebut telah 

menjadi air. 
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➢ Prosedur Percobaan  

1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

2. Masukkan es batu 150 gram ke dalam gelas beker. 

3. Susunlah alat dan bahan seperti gambar berikut. 

 
1. Ukurlah suhu awal es batu. Amati suhu es yang ditunjukkan oleh 

termometer tersebut, kemudian catatlah suhunya pada tabel hasil 

pengamatan. 

2. Panaskan es batu selama beberapa 15 menit dan amati perubahan 

suhu dan wujudnya yang terjadi pada es batu selama dipanaskan. 

3. Catatlah hasil pengamatan dalam tabel. 

 

 

Fase 4 : Mengolah dan Menganalisis Data 

D. Analisis Data  

Isilah tabel di bawah ini berdasarkan hasil percobaan. Analisislah 

perubahan suhu yang terjadi selama proses pemanasan pada tabel 1 

di bawah ini! 
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Suhu es batu sebelum dipanaskan 

  

 

 

  Tabel 1 Suhu air setelah dipanaskan 

Menit 
ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Suhu 

(℃) 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan data-data percobaan yang 

Anda lakukan.  Analisislah perubahan suhunya! 

 

Tahap Wujud/fase zat 
Suhu awal 

(𝐓𝟏) 

Suhu akhir 

(𝐓𝟐) 

Perubahan suhu 

(∆𝐓 = 𝐓𝟐 − 𝐓𝟏) 

1 
Es batu sampai 
mencair 

   

2 
Air sampai mulai 
timbul gelembung 

   

3 
Air saat mulai 
menggelembung 
sampai mendidih 

   

4 
Air mulai mendidih 
sampai menguap 

   

Suhu awal es  

𝐓𝟎 =  … ℃ 

 

Es mulai mencair pada menit ke ___ dengan suhu ___℃ 

Air mulai mendidih pada menit ke ___ dengan suhu ___℃ 

Air menguap pada menit ke ___ dengan suhu ___℃ 
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t ( menit) 

T (℃) 

0 

 

Berdasarkan data tabel hasil percobaan, buatlah grafik hubungan 

suhu terhadap waktu dari tahap 1 sampai tahap 4 pada sistem 

koordinat yang sudah tersedia. Letakkan suhu (T) sebagai sumbu 

vertical dan waktu (t) sebagai sumbu horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan arti dari grafik di atas! 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar sesuai 

dengan hasil percobaan di atas! 

 

Pertanyaan:  

1. Berdasarkan percobaan yang Anda lakukan, apakah yang terjadi 

ketika es diberikan kalor? 

Jawab: 



                                  Abdul Quddus, Ramdhani Sucilestari, Kurniawan Arizona  149 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2. Apakah es berubah wujud setelah diberikan kalor? Mengapa? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

3. Jika es mengalami perubahan wujud, apakah pada saat 

perubahan wujud dari es (padat) menjadi air (cair), es 

mengalami perubahan suhu? Mengapa? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

4. Ketika es berubah menjadi cair dan terus diberikan kalor 

sampai air mendidih, lama-kelamaan air akan berkurang. 

Mengapa demikian? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

5. Bagimana kondisi suhu air saat terjadi perubahan wujud ketika 

air mendidih sampai air tersebut berkurang? Jelaskan! 

Jawab: 
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

6. Jika pada saat terjadi perubahan wujud, suhu zat tersebut tetap, 

kemanakah kalor yang diberikan pada zat tersebut? Bukankah 

seharusnya ketika zat menerima kalor maka semakin lama 

suhunya akan meningkat? Jelaskan! 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Fase 5: Menguji Hipotesis 

E. Membuat Keputusan 

Berdasarkan data hasil analisis percobaan Anda: 

Apakah hipotesis yang Anda ajukan diterima? 

Jawab: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________-

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Fase 6: Membuat Kesimpulan 

F. Kesimpulan 

Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan di atas. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  



152  Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri Terintegrasi Keislaman                                              

  

Kelompok  :   

Anggota Kelompok :1. 

    2.  

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7.  

Tanggal kegiatan : 

 

Lembar Kerja Mahasiswa 3:  

“Pemuaian pada zat cair” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah melakukan percobaan mahasiswa dapat menganalisis 

konsep pemuaian pada zat cair dengan benar. 

2. Setelah melakukan percobaan mahasiswa dapat 
menyimpulkan pengaruh koefisien muai volume zat cair 
tehadap perubahan volume dengan tepat dan benar. 
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PEMUAIAN PADA ZAT CAIR 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Menetapkan Masalah  

A. Rumusan Masalah: 

Berdasarkan peristiwa di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Mengapa volume air akan berubah ketika dipanaskan? 

2. Apakah zat cair selain air akan mengalami perubahan volume 

ketika dipanasakan? 

 
Fase 2: Merumuskan Hipotesis 

B. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah di atas! 

Diskusikanlah bersama kelompok Anda untuk menyusun hipotesis 

dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas! 

1. _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Pernahkah Anda memanaskan bejana yang terisi penuh dengan air? Apa 

yang terjadi ketika air mulai mendidih? Semakin lama kita panaskan air 

tersebut, maka air dalam bejana tersebut akan meluap. Mengapa bisa 

demikian? Bukankah volume air sebelum dan sesudah dipanaskan sama?  

Apakah semua zat cair lainnya akan mengalami hal yang serupa apabila 

dipanaskan? 
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Fase 3: Melakukan Penelitian 

C. Melakukan Percobaan 

➢ Alat dan bahan: 

1. Labu erlenmeyer/tabung reaksi 
2. Air  
3. Minyak goreng 
4. Alkohol 
5. Bejana/ gelas beker 
6. Spidol 
7. Kaki tiga 
8. Bunsen 

3 buah 
secukupnya 
secukupnya 
secukupnya 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 

 

➢ Prosedur Percobaan: 

1. Isilah ketiga labu erlenmeyer dengan minyak , air, dan alkohol 

secukupnya. Pastikan tinggi permukaan ketiga zat cair tersebut 

sama.  

2. Berilah tanda tinggi zat cair pada labu erlenmeyer dengan spidol. 

3. Tuangkan air ke dalam bejana 

secukupnya. 

4. Letakkan ketiga tabung reaksi pada 

bejana (gelas beker). 

5. Susunlah alat dan bahan seperti gambar 

di samping. 

6. Panaskan gelas beker dengan bunsen 

selama 10 menit. 

7. Amati tinggi permukaan air pada tabung reaksi selama 

pemanasan. 

8. Catatlah peristiwa yang terjadi selama pemanasan pada tabel hasil 

percobaan. 
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Fase 4: Mengolah dan Menganalisis Data 

D. Analisis Data 

Analisislah peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemanasan. Catat 

hasil pengamatanmu pada tabel hasil di bawah ini! 

Jenis Zat 

Peristiwa yang terjadi pada masing-masing 
zat 

Sebelum dipanaskan Sesudah dipanaskan 

Air 
  

Minyak 
Goreng 

  

Alkohol 
  

 
PS: Menalar 
Pertanyaan: 

1. Apakah semua zat cair mengalami perubahan volume? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

2. Zat manakah yang mengalami perubahan volume paling besar? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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3. Mengapa zat cair di atas mengalami perubahan volume? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

4. Mengapa perubahan volume pada ketiga zat cair tersebut 

berbeda-beda? Urutkan pula zat yang mengalami perubahan 

volume mulai dari yang terkecil sampai paling besar.  

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

5. Apakah percobaan di atas ada hubungannya dengan koefisien 

muai volume zat cair? Jika ada, urutkan zat yang memiliki 

koefisien muai volume dari yang terbesar ke yang terkecil! 

Jawab: 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Fase 5: Menguji Hipotesis 

E. Membuat Keputusan 

     Berdasarkan data hasil analisis percobaan Anda, apakah hipotesis 

yang Anda ajukan diterima? 
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Jawab: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Fase 6: Membuat Kesimpulan 

F.  Kesimpulan: 

Apakah yang dapat Anda simpulkan berdasarkan hasil percobaan di 

atas? 

Jawab: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Kelompok  :   

Anggota Kelompok :1. 

    2.  

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7.  

Tanggal kegiatan : 

 

Lembar Kerja Mahasiswa 4:  

“Asas Black” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep asas Black pada peristiwa pertukaran 
kalor dengan benar. 

2. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat menghitung 
besarnya kalor yang dilepas dan kalor yang diterima pada 
peristiwa pencampuran zat dengan tepat dan benar.  

3. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat 
menyimpulkan hubungan kalor yang dilepas dan kalor yang 
diterima pada peristiwa pencampuran suatu zat dengan 
benar 
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Fase 1: Menetapkan Masalah 

A. Rumusan masalah 

Berdasarkan peristiwa di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut. 

Bagaimana kondisi suhu campuran antara air panas dengan air 

dingin? 

 
Fase 2: Merumuskan Hipotesis 

B. Hipotesis 

Diskusikan bersama kelompok Anda untuk menyusun hipotesis 

dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Fase 3: Melakukan Penelitian 

C. Melakukan Percobaan 

➢ Alat dan Bahan 

1. Gelas kimia  
2. Termometer 
3. Air dingin (a) 
4. Air panas (b) 

2 buah 
1 buah 
secukupnya 
secukupnya 

 

Pada saat kita menyeduh kopi dengan air panas, kita tidak dapat 

langsung meminum kopi tersebut, karena akan menyengat lidah kita. 

Supaya tidak lama menunggu sampai kopi dingin, kita dapat 

mencampurkannya dengan air dingin atau air es. Mengapa harus 

demikian? 
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➢ Prosedur Percobaan  

1. Ukurlah volume (V) kedua zat (air dingin dan air panas) dengan 

gelas kimia. Hitunglah massanya (m), dimana 𝑉 = 𝜌 𝑚⁄  ( 𝜌 =

1 𝑔𝑟 𝑐𝑚3)⁄ . 

2. Ukurlah  suhu awal kedua zat tersebut dengan termometer. 

Amati suhu kedua zat tersebut. Catatlah suhunya! 

3. Campurlah kedua zat tersebut dan amati suhu campuran tersebut 

sampai mencapai keseimbangan termal (suhunya tetap). 

Perhatikanlah gambar di bawah ini. 

 
4. Ukurlah suhu akhir campuran. Amati suhu yang ditunjukkan 

oleh termometer. 

5. Catatlah hasilnya pada tabel hasil pengamatan. 

 

Fase 4: Mengolah dan Menganalisis Data 

D. Analisis Data  

Tuliskan hasil pengamatan pada tabel 1 di bawah ini, kemudian 

analisislah data hasil pengamatan tersebut! 

           Tabel 1 Pencampuran air panas dan air dingin  

No Zat 
Massa 

(gr) 

Suhu 
awal 

(𝐓𝟏) (℃) 

Suhu 
campuran 
(𝐓𝟐)(℃) 

1. 
Air 

dingin 

  

 

2. 
Air 

panas 
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PS: Menalar 

Pertanyaan: 

1. Zat manakah yang melepas kalor? Berapakah besar 𝑄𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠 zat 

tersebut? 

(𝐶𝑎𝑖𝑟 = 1 Kal gr⁄ ℃) 

 

Jawab: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Zat manakah yang menerima kalor? Dan berapakah besar 

𝑄𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 zat tersebut? (𝐶𝑎𝑖𝑟 = 1 Kal gr⁄ ℃) 

Jawab: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Bagaimanakah kondisi suhu campuran apabila kita menuangkan 

air panas semakin banyak? 

Jawab: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Bagaimanakah kondisi suhu campuran apabila kita menuangkan 

air dingin semakin banyak?  

Jawab: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5. Bagaimanakah hubungan antara kalor yang dilepas (𝑄𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠) 

dengan kalor yang diterima (𝑄𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎)? Jelaskan! 

Jawab: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Fase 5: Menguji Hipotesis 

E. Membuat Keputusan 

    Berdasarkan data hasil analisis percobaan Anda, apakah hipotesis 

yang Anda ajukan diterima? 

Jawab: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Fase 6: Membuat Kesimpulan 

F. Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil percobaan yang telah Anda lakukan, apakah yang 

dapat Anda simpulkan? 

Jawab: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Kelompok  :   

Anggota Kelompok :1. 

    2.  

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7.  

Tanggal kegiatan : 

 

Lembar Kerja Mahasiswa 5:  

“Perpindahan Kalor” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat 

menganalisis konsep perpindahan kalor secara konduksi 
dengan benar  

2. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat 
menganalisis konsep perpindahan kalor secara konveksi 
dengan benar  

3. Setelah melakukan percobaan, mahasiswa dapat 
menganalisis konsep perpindahan kalor secara radiasi 
dengan benar 
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Peristiwa Pertama 

Mengapa saat kita menyentuh panci 

yang berada di atas kompor yang 

menyala akan terasa panas? Bukankah 

kita tidak menyentuh api kompor itu? 

Peristiwa Kedua 

Saat memanaskan air dengan sebuah bejana, 

keadaan suhu awal air adalah sama di bagian 

bawah dan di permukaan atas. Beberapa lama 

kemudian terjadi perbedaan suhu antara air 

di bagian bawah dan di permukaan atas. 

Namun, setelah air mendidih keadaan suhu 

semua air yang ada di dalam bejana tersebut 

adalah sama 100℃. 

Peristiwa Ketiga 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pada waktu kita mengadakan 

kegiatan perkemahan seperti 

pada gambar di samping, di 

malam hari yang dingin kita 

sering menyalakan api unggun. 

Saat kita berada di dekat api 

unggun badan kita terasa hangat, 

padahal badan kita tidak terkena 

langsung oleh api tersebut. 

Mengapa bisa demikian? 
 

 



                                  Abdul Quddus, Ramdhani Sucilestari, Kurniawan Arizona  165 

Fase 1: Menetapkan Masalah  

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ketiga peristiwa di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Mengapa tangan bisa merasakan panas saat memegang logam 

(panci) yang diberikan panas?   

2. Mengapa ketika kita memanaskan air,  air yang berada di bagian 

atas juga ikut panas? 

3. Mengapa panas dari api unggun bisa sampai ke tubuh kita? 

 
Fase 2: Merumuskan Hipotesis 

B. Hipotesis 

Diskusikan bersama kelompok Anda untuk menyusun hipotesis 

dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas! 

1. ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2. ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

3. ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Fase 3: Melakukan Penelitian 

C. Melakukan Percobaan 

➢ Alat dan Bahan 

1. Sendok / besi  
  

2. Bunsen / lilin  
3. Stopwatch  
4. Gelas beker 
5. Serbuk gergaji 
6. Air 
7. Kaki tiga 

1 buah  
1 buah 
1 buah 
1 buah 
secukupnya 
secukupnya 
1 buah 

 

 

➢ Prosedur Percobaan  

1) Percobaan Pertama 

1. Sediakan sendok dan bunsen.  

2. Panaskan salah satu ujung 

sendok seperti pada gambar di 

samping.  

3. Gunakan stopwatch selama 

proses pemanasan. 

4. Catatlah waktu yang perlukan 

dalam tabel 1 setiap kejadian 

sampai bagian sendok yang 

dipegang terasa sangat panas. 

 

 
2) Percobaan Kedua  

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Isilah gelas beker dengan air dan serbuk gergaji secukupnya, 

kemudian rangkailah seperti gambar di bawah ini ! 
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3. Nyalakan bunsennya. 

4. Amati serbuk gergaji sebelum air mendidih dan sesudah air 
mendidih. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel 5.2.  
 

3) Percobaan Ketiga 
 

 

Fase 4: Mengolah dan Menganalisis Data 

D. Analisis Data 

1. Percobaan Pertama 

Tuliskan hasil pengamatan pada tabel di bawah ini, kemudian 

analisislah data hasil pengamatan tersebut! 

  

 

 
 
 
 

1. Siapkan lilin/bunsen. 

2. Nyalakan lilin tersebut. 

3. Dekatkan tanganmu ke lilin selama 2 

menit seperti gambar di samping. 

Rasakan apa yang Anda rasakan pada 

tangan Anda.  

Serbuk gergaji 
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Tabel 1 Pemanasan batang sendok 

Waktu 
Peristiwa yang terjadi selama proses 

pemanasan 

1 menit  

2 menit  

3 menit  

4 menit  

5 menit  

 

PS: Menalar 

Pertanyaan: 

1. Apakah ada pengaruh waktu terhadap keadaan sendok yang 

dipanaskan ? Jika iya, jelaskan ! Jika tidak berilah alasan ! 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. Mengapa Anda dapat merasakan panas pada sendok tersebut, 

padahal yang Anda panaskan bagian ujung yang lainnya ?  

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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3. Apakah kalor dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya dapat 

berpindah? Jika iya, apakah nama perpindahan kalor pada 

percobaan di atas ? Jelaskan ! 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Percobaan Kedua 

Tuliskan hasil pengamatan pada tabel di bawah ini, kemudian 

analisislah data hasil pengamatan tersebut! 

Tabel 2 Pemanasan air 

Perlakuan Peristiwa yang terjadi Waktu (menit) 

Air + serbuk 

gergaji  

dipanaskan 

1. Baru muncul 

gelembung-

gelembung air 

 

2. Gelembung-

belembung air dan 

serbuk gergaji mulai 

bergerak 

 

3. Gelembung air dan 

serbuk gergaji 

bergerak cepat dan 

timbul uap air 
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Pertanyaan: 

1. Pada percobaan di atas, mengapa sebelum dipanaskan serbuk 

gergaji mengendap di permukaan bawah?  

Jawab:  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. Apa yang terjadi pada serbuk gergaji ketika air mulai 

mendidih? Kemanakah arah pergerakan serbuk gergaji ketika 

air mendidih? Jelaskan ! 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. Apakah air yang berada di bagian atas juga terasa panas? 

Mengapa?  

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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4. Apakah kalor dari permukaan bawah dapat berpindah ke 

permukaan atas? Jika jawabannya iya, dapat berpindah, apakah 

nama perpindahan kalor yang terjadi pada percobaan di atas? 

Jelaskan ! Jika tidak, berilah penjelasan ! 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
3. Percobaan Ketiga 

PS: Menalar 

Pertanyaan: 

1. Apakah yang Anda rasakan saat baru mendekatkan tanganmu 

pada lilin tersebut? 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. Apakah semakin lama Saudara mendekati tangan Anda pada 

lilin tersebut, tangan Anda akan terasa semakin panas? 

Mengapa bisa demikian? 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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3. Apabila Anda meletakkan sebuah penghalang atau penyekat 

antara tangan Anda dengan lilin, apakah Anda masih bisa 

merasakan panas yang berasal api tersebut? Jelaskan! 

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4. Apakah nama perpindahan kalor pada percobaan di atas? 

Jelaskan!  

Jawab: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Fase 5: Menguji Hipotesis 

E. Membuat Keputusan 

1. Apakah hipotesis pertama yang Anda ajukan dapat diterima? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2. Apakah hipotesis kedua yang Anda ajukan dapat diterima? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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3. Apakah hipotesis ketiga yang Anda ajukan dapat diterima? 

Jawab: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Fase 6: Membuat Kesimpulan 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan ketiga hasil percobaan di atas, apakah yang Anda dapat 

simpulkan? 

Jawab: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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LAMPIRAN 2  
 Instrumen Berpikir Kritis 

Soal 
 
Mata Kuliah : IPA Dikdas 2  Bentuk Soal : Essay 
Materi  : Suhu dan Kalor  Waktu  : 60 Menit 
Jumlah Soal : 6 item 
 

Jawablah soal-soal di bawah ini secara tepat dan benar! 

1. Seorang mahasiswa melakukan percobaan untuk menyelidiki suhu 

campuran dua buah zat. Air pada cangkir (a) bersuhu 60℃ dan air 

pada cangkir (b) bersuhu 40℃. Air pada cangkir (a) dituangkan 

pada mangkok (c) yang berisi es batu dengan suhu −5℃ dan air 
pada cangkir (b) dituangkan pada mangkok (d) yang berisi es batu 

dengan suhu −5℃. 
           60℃                               40℃ 
 

                 −5℃                          −5℃ 
 
 

(a)                          (b)               (c)                             (d)  

Buatlah rumusan masalah dan hipotesis yang sesuai dengan 
percobaan di atas! 

2. Aini memanaskan air dengan 2 buah bejana yang identik. Bejana 
pertama diisi air bervolume 100 ml dan bejana kedua dengan 

volume 200 ml. Suhu mula-mula kedua air sebesar 15℃. Apabila 
kedua bejana tersebut diberikan kalor yang sama. Apakah kedua air 
bisa mengalami perubahan suhu yang sama besar? Jelaskan! 

3. Arya ingin membuktikan bahwa zat cair akan meluap jika 
dipanaskan. Ia melakukan eksperimen menggunakan botol kaca 

yang berisi air bersuhu 10℃ yang memenuhi setengah bagian botol 

dan dipanasi sampai suhu 65℃. Ternyata zat cair itu tidak meluap. 
Menurut anda, apakah yang menyebabkan eksperimen Arya gagal? 

4. Tabel berikut menunjukkan hasil percobaan percampuran air dingin 
dan air panas dengan massa yang sama dalam sebuah bejana. 
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No Zat 
Suhu sebelum 

dicampur (T1) 

Suhu setelah 
dicampur 

(T2) 

1 Air dingin 15 oC 
47 oC 

2 Air panas 85 oC 

 
Hitunglah suhu campuran kedua zat cair di atas sesuai dengan asas 
Black! Bandingkan suhu campuran hasil perhitungan anda dengan 
suhu campuran hasil percobaan berdasarkan tabel di atas. Buatlah 
kesimpulannya! 

5. Wulan melakukan percobaan menggunakan tiga jenis zat cair yang 

berbeda-beda yaitu zat A, zat B, dan zat C. Apabila massa (𝑚) dan 

jumlah kalor (𝑄) yang diberikan pada masing-masing zat adalah 

sama dan kalor jenis (𝑐) masing-masing zat berbeda, dimana 𝑐𝐴 <
𝑐𝐵 < 𝑐𝐶 . Ternyata yang lebih cepat mendidih adalah zat C 
kemudian zat B dan terakhir zat A. Apakah anda setuju dengan hasil 
percobaan Wulan tersebut? Jelaskan! 

6. Dua batang logam yaitu logam A dan logam B tidak homogen. 
Kedua logam tersebut memiliki panjang dan luas penampang yang 
sama, sedangkan konduktivitas logam B lebih besar daripada logam 
A. Logam manakah yang anda pilih jika tidak menginginkan tangan 
cepat merasakan panas ketika dipanaskan? Berilah alasan! 
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Rubrik Kemampuan Berpikir Kritis 

No. 
Soal 

Indikator Skor Deskriptor 

1.  
Memfokuskan 
pertanyaan 

4 

• Mampu membuat rumusan 
masalah beserta hipotesisnya 
dengan tepat dan benar sesuai 
dengan konteks soal. 

3 

• Mampu membuat rumusan 
masalah tetapi kurang tepat 
dalam membuat hipotesis. 

• Mampu membuat hipotesis 
tetapi kurang tepat dalam 
membuat rumusan masalah 

2 
• Kurang mampu membuat 

rumusan masalah dan 
membuat hipotesis. 

1 

• Tidak mampu membuat 
rumusan masalah dan 
hipotesis 

• Tidak menjawab atau 
jawaban salah 

2.  
Menganalisis argumen 
(mengidentifikasi 
alasan) 

4 

• Mampu memberikan 
argumen dengan alasan yang 
logis dan jelas sesuai dengan 
konsep. 

• Jawaban benar dan sesuai 
dengan kunci jawaban. 

3 
• Mampu memberikan 

argumen namun alasannya 
kurang lengkap. 

2 
• Kurang mampu memberikan 

argumen. 

1 
• Tidak mampu memberikan 

argumen atau tidak 
menjawab. 

3.  
Menganalisis argumen 
(mengidentifikasi suatu 
ketidaktepatan) 

4 

• Mampu mengidentifikasi 
penyebab-penyebab 
terjadinya kegagalan dalam 
eksperimen dan mampu 
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No. 
Soal 

Indikator Skor Deskriptor 

menghubungkan dengan 
konsep pemuaian zat cair. 

• Jawaban benar sesuai dengan 
kunci jawaban. 

3 

• Mampu mengidentifikasi 
penyebab-penyebab 
terjadinya kegagalan dalam 
eksperimen, namun kurang 
mampu menghubungkan 
dengan konsep pemuaian zat 
cair. 

2 

• Kurang mampu 
mengidentifikasi penyebab-
penyebab terjadinya 
kegagalan dalam eksperimen 
dan menghubungkannya 
dengan konsep pemuaian zat 
cair. 

1 

• Tidak mampu 
mengidentifikasi penyebab 
terjadinya kegagalan dalam 
eksperimen dan tidak mampu 
menghubungkannya dengan 
konsep pemuaian zat cair. 

• Tidak menjawab 

4.  
Menginduksi dan 
mempertimbangkan 
hasil induksi 

4 

• Menarik kesimpulan yang 
sesuai dengan konsep, fakta-
fakta, hasil perhitungan 
percobaan menggunakan asas 
Black, serta dapat 
memberikan penjelasan yang 
lebih lanjut. 

• Memberikan jawaban yang 
benar sesuai dengan kunci 
jawaban 

3 • Menarik kesimpulan yang 
sesuai dengan konsep, fakta-
fakta, hasil perhitungan 
percobaan berdasarkan asas 
Black, namun tidak dapat 
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No. 
Soal 

Indikator Skor Deskriptor 

memberikan penjelasan yang 
lebih lanjut. 

2 • Kurang tepat dalam menarik 
kesimpulan yang sesuai 
dengan fakta, tetapi benar 
dalam perhitungan percobaan 
berdasarkan asas Black. 

1 • Tidak mampu membuat 
kesimpulan dan tidak mampu 
menghitung asas Black. 

• Tidak menjawab. 

5.  
Mengevaluasi/ menilai 
hasil pertimbangan 

4 

• Mampu mengevaluasi antara 
hasil percobaan dengan 
konsep kalor jenis, serta 
mampu memberikan 
keputusan dengan alasan 
yang tepat. 

• Memberikan jawaban yang 
benar sesuai dengan kunci 
jawaban. 

3 • Mampu mengevaluasi antara 
hasil percobaan dengan 
konsep kalor jenis, namum 
kurang lengkap dalam 
memberikan alasan untuk 
membuat keputusan. 

2 • Kurang mampu 
mengevaluasi dan 
memberikan keputusan. 

1 • Tidak mampu mengevaluasi 
dan tidak mampu 
memberikan keputusan 

• Jawaban salah atau tidak 
menjawab. 

6. 

 
Kemampuan 
memberikan alasan 
 

4 

• Mampu memberikan alasan 
yang logis dan dapat 
menghubungkan dengan 
konsep perpindahan kalor 
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No. 
Soal 

Indikator Skor Deskriptor 

 secara konduksi secara tapat 
dan benar. 

• Memberikan jawaban yang 
benar susuai dengan kunci 
jawaban. 

3 • Mampu memberikan alasan 
namun kurang tepat dalam 
menghubungkan dengan 
konsep perpindahan kalor 
secara konduksi. 

2 • Kurang mampu memberikan 
alasan. 

1 • Tidak mampu memberikan 
alasan atau tidak menjawab. 
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LAMPIRAN 3 
 Instrumen Pengetahuan Keislaman 

Petunjuk:  

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang 

pada lembar jawaban! 

 

 

1. Perhatikan penggalan QS. al-Hujurat/49: 10 berikut ini! 

 
 Kelanjutan ayat di atas adalah .... 

 
2. Perhatikan tabel dari penggalan QS. Al-Isra/17: 32 berikut ini ! 

 

https://2.bp.blogspot.com/-8eAMaWfgMz4/Wq3wE1f0k7I/AAAAAAAACAw/9MNoAf4O8L8fZ2Xy4mtpw8cJGfCRoIynACLcBGAs/s1600/image009.png
https://2.bp.blogspot.com/-naqqqZ6paVQ/Wq3zx4whRHI/AAAAAAAACA8/BHU1s0OthqQBV3E3Kkmoju9lm-icygOhwCLcBGAs/s1600/image010.png
https://1.bp.blogspot.com/-zGNAtjPeByw/Wq30XO7WzwI/AAAAAAAACBE/N0e3tKKQiYQe49Fld4hXCghvxZrDvhoAwCLcBGAs/s1600/gambar-no-2.png
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Dari tabel di atas yang merupakan pasangan tajwid yang benar 
adalah.... 
A. 1 dengan A 
B. 2 dengan E 
C. 3 dengan C 
D. 4 dengan B 
E. 5 dengan D 
 
3. Perhatikan penggalan QS. al-Maidah/5:48 berikut ini ! 

 
Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti ”Maka putuskanlah perkara 
mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu”. Makna yang terkandung pada kalimat 
tersebut adalah .... 
A. Pentingnya mengikuti aturan yang disepakati Bersama 
B. Pentingnya mengikuti aturan atau hukum negara 
C. Setiap kelompok punya aturan sesuai dengan visi kelompoknya 
D. Dilarang mengikuti aturan Allah yang bertentangan dengan hawa 

nafsuya 
E. Dilarang mengikuti aturan yang sesuai dengan kemauan sendiri 
 
4. Perhatikan Q.S.  An-Nisa/4: 59 di bawah ini!  
 

 
Dari ayat di atas, kalimat yang bergaris bawah mempunyai hukum 
tajwid …. 
A. Mad Jaiz Munfasil, Idzhar Syafawi, dan Ikhfa 
B. Mad Wajib Muttasil, Ikhfa Syafawi, dan Idzhar Khalqi 
C. Mad Wajib Muttasil, Ikhfa Syafawi, dan ghunnah 
D. Mad Lazim, Ikhfa Syafawi, dan Iqlab 

https://4.bp.blogspot.com/-KtIaOx_GeyU/Wq30jEcgKCI/AAAAAAAACBI/fXJsGN5XhekyfimHtPMngNLlGe__x2k5ACLcBGAs/s1600/image017.png
https://3.bp.blogspot.com/-tUqPZ-XVO_0/Wq31MGw9z1I/AAAAAAAACBU/cCdsQzshrG0vWe8IVAtcTW22TS8EvRseQCLcBGAs/s1600/image019.png
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E. Mad jaiz Munfasil, Idzhar khalqi, dan Iqlab 
 
5.  Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 190 di bawah ini! 

 
Lanjutan ayat di atas adalah…. 
 

 
6. Perhatikan QS. Ali Imran/3: 190 berikut ini ! 

 
Kalimat yang bergris bawah memiliki arti .... 
A. Pertemuan antara malam dan siang 
B. Penerangan antara malam dan siang 
C. Perbedaan antara malam dan siang 
D. Gelapnya waktu malam dan siang 
E. Allah menciptakan malam dan siang 
 
7. Perhatikan hadis di bawah ini! 
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-uQslcalqNBo/Wq31moj8MSI/AAAAAAAACBg/zKA4k_jRXz8HAEjTpBfjbDqIQqteODojQCLcBGAs/s1600/image021.png
https://3.bp.blogspot.com/-sam49slC6Js/Wq32VgvnJWI/AAAAAAAACBw/2dNzIwbPkbILnwc3kj6XjtqZ01IKPxSDQCLcBGAs/s1600/gambar%2Bno-5.png
https://3.bp.blogspot.com/-myCGJogv-cQ/Wq32xA3vQ9I/AAAAAAAACB0/yE1Dxw-iRnkqLX2k1jKvJhk7IQxKH7PkACLcBGAs/s1600/image027.png
https://4.bp.blogspot.com/-KPxSC-CV7mA/Wq33ZlwxKWI/AAAAAAAACCA/JoF__JkEbCgDwBveoJvDEZq8ft12auQlwCLcBGAs/s1600/image029.png
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Perilaku yang sesuai dengan hadis di atas adalah…. 
A. Aisyah memohon doa restu kepada ibunya sebelum berangkat 

sekolah 
B. Rahman menjadi juara dalam Lomba MTQ Tingkat Nasional 
C. Muhammad selalu mengintropeksi diri dan suka beramal 
D. Abdan selalu membersihkan beramal dan menabung 
E. Ahmad selalu belajar setiap hari dan suka menabung 
 
8. Perhatikan tabel dari penggalan QS. Luqman/31: 13 berikut ini ! 

 
Dari tabel di atas yang merupakan pasangan arti yang benar adalah .... 
A. 1 dengan E 
B. 2 dengan B 
C. 3 dengan C 
D. 4 dengan A 
E. 5 dengan D 
 
9. Perhatikan QS. Luqman/31: 13 berikut ini! 
 

 
 
Pelajaran yang dapat diambil dari isi kandungan ayat di atas adalah .... 
A. Orang tua harus memberi pelajaran kepada anaknya agar dia sukses 
B.  Anak harus mematuhi perintah ibu dan bapak yang telah 

membesarkannya 
C. Kita harus saling menashati agar tidak terperosok kedalam kejahatan 

https://1.bp.blogspot.com/-Bo7zrPdu3-o/Wq33pi_e9yI/AAAAAAAACCE/YFfOEMJat0AGblDl3dSY0z8zqGb-im4oACLcBGAs/s1600/gambar%2Bno-8.png
https://4.bp.blogspot.com/-4UJs53mIV-k/Wq34C-pKs5I/AAAAAAAACCM/SZVYgSOpv4YlDsI1WCEo09I2T8koertWACLcBGAs/s1600/image041.png
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D. Orang tua harus mengingatkan anaknya agar tidak menyekutukan 
Allah 

E. Anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun 
telah tiada 
 

10. Perhatikan narasi di bawah ini! Adi mengerjakakan ujian dengan 
jujur. Anton melaksanakan salat dhuha pada waktu istirahat pertama. 
Kabul mengambil mangga milik tetangga. Fathimah membaca al-
Quran setelah salat maghrib. Kasim memberitahu aib Hasan. Dari 
narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna al-Karim 
dilakukan oleh…. 
A. Adi, Kabul, dan Kasim 
B. Adi, Kabul, dan Anton 
C. Adi, Anton, Fathimah 
D. Anton, Hasan, dan Kasim 
E. Anton, Kabul, dan Adi 
 
11. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan 
tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman 
kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada 
malaikat, kecuali .... 
A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain 
B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran 
C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah 
D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga 
E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan 
 
12. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah SWT. yang diturunkan 
kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada 
kitab-kitab Allah adalah .... 
A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah 
B. Memberitahukan kepada semua orang disaat berhasil 
C. Menyalahkan Allah SWT. ketika mendapat musibah 
D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah 
E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil 
 
13. Ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih putranya, 
Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismailpun 
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mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk 
melaksanakan perintahAllah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang 
termasul hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT adalah .... 
A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya 
B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram 
C. Mohon ijin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan 

sesuatu 
D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang 

menguntungkan 
E. Melaksanakan perintah untuk berqurban pada setiap hari raya 
 
14. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini! 

1) Mematuhi kebiasaan yang dilakukan keluarga 
2) Menumbuhkan sikap menerima akan ketentuan 
3) Mengimani kebenaran ajaran yang dibawa rasul 
4) Meyakini tugas, peran dan fungsi sebagai manusia 
5) Menjadikannya sebagai contoh tauladan dalam hidup 

Pernyataan di atas yang termasuk perilaku beriman kepada para rasul 
Allah adalah nomor .... 
A. 3 dan 5 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 5 
D. 1 dan 5 
E. 1 dan 2 
 
15. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub 
utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring 
dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub 
magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser 
menempati lokasi kutub selatan magnetis dan begitupun sebaliknya. 
Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud 
nomor 4310 dari Abdulah bin Amru bin Ash tentang tanda-tanda hari 
Kiamat, pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa … 
A. Munculnya Dajjal 
B. Munculnya binatang melata 
C. Bumi tertutup kabut 
D. Matahari terbit dari barat 
E. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj 
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16.  Iman kepada Hari Kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi 
dalam kehidupan manusia. Adanya Hari Kiamat menunjukkan bahwa 
kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu dengan beriman 
kepada Hari Kiamat mempunyai beberapa hikmah. 
Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada Hari 
Kiamat, kecuali…. 
A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup 
B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan 

ikhlas 
C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua 

amal 
D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta 
E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan 

kelompok 
 
17. Perhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Saraswati selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojeg 
2) Sumarna giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang 

pemulung 
3) Diana meratapi kematian orang tuanya sehingga ia jatuh sakit 
4) Prayudi tak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya 
5) Jayadi nekat bunuh diri karena gagal masuk perguruan tinggi 

Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh perilaku menerima qadar 
Allah SWT. Adalah pernyataan nomor .... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
C. 1, 2, dan 5 
D. 2, 3, dan 4 
E. 3, 4, dan 5 
 
18. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil, terkadang terjadi 
kegagalan. Namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun 
mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap 
tersebut adalah .... 
 
A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal 
B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan 
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C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang 
D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan 
E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya 
 
19. Trend pergaulan dapat membawa remaja kepada hal-hal yang 
merusak masa depannya. Oleh karena itulah keluar aturan yang 
melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina.   
Di bawah ini yang termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dan zina 
adalah… 
A. Sebagai pengetahuan 
B. Untuk memperluas wawasan 
C. Mengetahui cara memilih berpakaian 
D. Terhindar dari perbuatan keji 
E. Dapat memberi tahu orang lain 
 
20. Sebagai seorang pelajar Ahmad selalu berusaha bersikap baik 
dengan teman, jujur dan tidak menyontek saal mengerjakan ujian. 
Manakah hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk keuntungan 
memiliki sifat jujur? 
A. Memperoleh sanjungan orang lain 
B. Disayangi oleh sesama teman 
C. Dikasihi oleh orang tua dan guru 
D. Memiliki hati yang tenteram 
E. Mendapat pahala yang besar 
 
21. Contoh perilaku syaja’ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada 
pernyataan berikut, kecuali…. 
A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas 
B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara 
C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah 
D. Memberikan bantuan kepada korban bencana 
E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan 
 
 
22. Amira diajak orangtuanya menghadiri undangan makan siang 
pamannya. Setelah berbincang-bincang mereka menuju ruang makan. 
Makanan dengan prasmanan telah disediakan bibinya. 
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Sikap yang baik Amira pada saat akan memulai makan siang adalah…. 
A. Langsung mengambil makanan untuk dirinya 
B. Berdiri mengantri di depan ayahnya 
C. Langsung berdiri mengantri paling depan 
D. Tetap duduk sampai semua hadirin selesai makan 
E. Mendahulukan yang lebih tua 
 
23. Alumni SMPN 5 mengadakan reuni. Beberapa orang guru 
menghadiri acara tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa hikmah 
menghormati guru, kecuali…. 
A. Ilmu yang diperoleh menjadi berkah 
B. Akan selalu didoakan guru 
C. Mendapat keuntungan material 
D. Lebih mudah memahami pelajaran 
E. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain 
 
24. Alfan, Rasyid dan Andi tergabung dalam kelompok belajar. Hari 
Ahad mereka akan belajar bersama. Karena suatu neneknya sakit, hari 
Sabtu sore Rasyid mengikuti orangtuanya ke rumah nenek. Karena 
neneknya sudah membaik, hari Ahad pagi Rasyid minta izin kepada 
orangtua dan neneknya untuk hadir di kelompok belajarnya. 
Perilaku Rasyid tersebut menunjukkan…. 
A. Sikap kerja keras 
B. Usaha Rasyid yang ulet 
C. Berusaha memenuhi permintaan 
D. Sikap bertanggungjawab 
E. Rasyid cepat tanggap 
 
25. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad. 
Masing-masing sumber hukum Islam tersebut memiliki kedudukan 
dan fungsi masing-masing. 
Berikut ini yang merupakan fungsi Hadits adalah . . . . 
A. Menjelaskan ayat Al- Qur’an yang masih bersifat umum 
B. Merupakan sumber hukum yang pertama dan utama 
C. Merupakan penjelas hukum ijtihad yang multi tafsir 
D. Merupakan sumber hukum islam terpenting ke-tiga 
E. Merupakan mu’jizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar 
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26. Perhatikan pernyataan berikut ini : 

1) Ihram 
2) Melontar jumrah 
3) Wukuf 
4) Mabit di Mina 
5) Thawaf 
6) Mabit di Muzdalifah 
7) Sa’i 
8) Tahalul 
9) Tertib 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas yang termasuk rukun haji 
adalah nomor …. 
A. 2, 3, 4, 7, 8, 9 
B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
C. 1, 3, 5, 6, 7, 9 
D. 1, 2, 3, 5, 6, 7 
E. 1, 3, 5, 7, 8, 9 
 
27. Kematian adalah akhir dari kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial, 
orang yang hidup harus merawat jenazah yang meninggal. Kewajiban 
manusia yang hidup terhadap jenazah secara berurutan adalah .... 
A. Mengkafani – memandikan – menshalatkan – menguburkan 
B. Memandikan – mengkafani – menshalatkan - menguburkan  
C. Mengkafani – menshalatkan – memandikan – menguburkan 
D. Memandikan – menshalatkan – mengkafani – menguburkan 
E. Mentahlilkan - memandikan – mengkafani – menguburkan 
 
28. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 

1) Membaca shalawat 
2) Membaca ayat Al Quran 
3) Mengucapkan syahadat 
4) Membaca doa untuk seluruh umat Islam 
5) Mengucapkan hamdalah 
6) Membaca wasiat takwa 

Urutan khutbah yang benar adalah …. 
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
B. 2 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
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C. 3 – 4 – 5 – 1 – 2 – 3 
D. 4 – 3 – 2 – 5 – 1 – 2 
E. 5 – 3 – 1 – 6 – 2 – 4   
 
29.  Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah usaha 
bersama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal 

(ṡāhibul māl) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (muḍarrib). 
Bentuk kerjasama ekonomi seperti itu disebut dengan …. 
A. Musaqah 
B. Mudarabah 
C. Muzara’ah 
D. Mukhabarah 
E. Syirkah 
 
30. Perhatikan wacana berikut ini.  
Ahmad akan melangsungkan pernikahan dengan Fatimah. Ahmad 
sedang kuliah di Madinah dan Fatimah di Indonesia. Pada saat 
melaksanakan ibadah umroh, Pak Amin ayah Fatimah bertemu dengan 
Ahmad untuk mengakadkan/menikahkan anaknya dengan 
Ahmad.  Teman Ahmad yaitu Farhan dan Fahri sebagai sebagai saksi. 
Setelah membaca wacana tersebut, tentukan sah atau tidakkah 
pernikahan tersebut berikut alasannya! 
A. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri mempelai 

perempuan 
B. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri pengulu 
C. Pernikahan tersebut sah karena secara usia keduanya telah 

memenuhi syarat 
D. Pernikahan tersebut sah, karena sesuai dengan UU Pernikahan No. 

1 tahun 1974 
E. Pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukunnya 
 
31. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak 
melangsungkan pernikahan. Agar dapat melahirkan keturunan yang 
sehat, disyaratkan calon mempelai sudah memenuhi usia tertentu. 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 
pasal 14 ayat 2, usia minimal calon mempelai adalah…. 
A. Calon suami 19 tahun dan calon isteri 17 tahun 
B. Calon suami 19 tahun dan calon isteri 16 tahun 
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C. Calon suami 20 tahun dan calon isteri 18 tahun 
D. Calon suami 20 tahun dan calon isteri 17 tahun 
E. Calon suami 21 tahun dan calon isteri 19 tahun 
 
32. Karena emosional seorang suami menceraikan istrinya untuk yang 
ke kedua kalinya. Setelah 4 bulan kemudian suami menyesali perceraian 
tersebut. Cara rujuk yang benar dalam persoalan tersebut adalah …. 
A. Suami datang ke mantan istrinya untuk melaksanakan akad nikah 

kembali dengan terpenuhi rukunnya, karena masa iddahnya sudah 
selesai 

B. Suami mendatangi mantan istrinya dengan memohon maaf secara 
tulus dan ikhlas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 

C. Suami mengajak mantan istrinya untuk berdamai di depan kantor 
urusan agama disaksikan oleh keluargnya masing-masing 

D. Suami datang kembali kepada istri dengan mengemukakan 
maksudnya dan disaksikan oleh keluarganya masing-masing. 

E. Suami dan mantan istrinya berdamai dan saling memaafkan serta 
dikuatkan dengan surat perjanjian di atas materai 

 
33. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang istri, 5 anak 
perempuan dan ibu. Bagian warisan yang diterima oleh istri adalah …. 
A. ½ 
B. 1/3 
C. 2/3 
D. ¼ 
E. 1/8 
 
 
34. Pada awal dakwah Islam di Makkah, Rasulullah SAW sekuat tenaga 
meneguhkan keimanan kaum muslimin yang semula mempercayai 
berhala sebagai tuhan. Pada periode ini Rasulullah SAW. 
memfokuskan dakwahnya pada masalah ….  
A. Syari’at      
B. Akidah 
C. Ukhuwah 
D. Akhlak 
E. Ibadah 
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35. Pada tahun ke 14 kenabian, Nabi Muhammad Saw hijrah ke 
Madinah. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah Saw 
mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk 
penandatanganan Piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi 
pokok dari Piagam Madinah tersebut adalah.... 
A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua 

golongan 
B. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan 

Madinah 
C. Kaum yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan 

keyakinannya 
D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi 

Madinah 
E. Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara 

Madinah 
 
36. Seorang ilmuwan muslimah menciptakan alat navigasi kapal dengan 
prinsip kerja membaca letak bintang. Alat tersebut dipakai hingga saat 
ini sehingga kapal di lautan tidak tersesat. Ilmuwan yang menciptakan 
alat tersebut adalah …. 
A. Maria al Qibtiyah 
B. Maryam Jamilah 
C. Maryam al Shalihah 
D. Maryam al Andalusy 
E. Maryam al Astrolaby 
 
37. Perhatikan tabel berikut. 

 
Pasangan yang tepat antara tokoh Islam masa modern dengan 
karya/keahlian/gagasan pada tabel di atas adalah…. 
A. 5 – a 
B. 4 – b 

https://1.bp.blogspot.com/-oKZuMHeCSb8/Wq39Ppyz4OI/AAAAAAAACCg/pUb_bi2FEa0ro4OaCnk8-xMljMxVh3m_wCLcBGAs/s1600/gambar%2Bno-37.png
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C. 3 – d 
D. 2 – c 
E. 1 – e 
 
38. K.H. Hasyim Asya’ari adalah seorang pejuang dan sekaligus sebagai 
Pahlawan Nasional Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdatul Ulama 
(NU), sebagai organisasi masa terbesar. Dilahirkan di Jombang Jawa 
Timur 10 April 1875, dan meninggal 25 Juli 1947. 
Berikut ini merupakan perjuangan KH Hasyim Asyari, kecuali .... 
A. Menggelorakan semangat juang melawan penjajah 
B. Mendorong agar umat Islam Indonesia tidak bermazhab 
C. Membentuk organisasi Masyumi sebagai wadah perjuangan 
D. Melakukan reformasi pendidikan di tingkat peguruan tinggi 
E. Merumuskan doktrin-doktrin Islam sesuai perkembangan zaman 
 
39. Pada abad pertengahan di Andalusia, seorang pemikir muslim 
mengimpikan suatu saat manusia dapat berpindah ke tempat lain 
dengan cara terbang. Impian ini terus dikembangkan, sehingga 
manfaatnya dapat dirasakan pada saat ini yaitu adanya pesawat terbang. 
Ilmuwan yang dimaksud adalah…. 
A. Jabir Ibn Hayyam 
B. Al Jazairy 
C. Ibnu Khaldun 
D. Abbas Ibn Firnas 
E. Ar Razi 
 
40. Pada masa bani Umayyah Islam mulai menapak kemajuan diawali 
dengan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan. Penterjemahan 
ini diawali dengan …. 
A. Perkenalan Islam dengan budaya Yunani/Romawi 
B. Munculnya para ahli bahasa asing di wilayah Islam 
C. Semakin terlatihnya tentara khalifah Islam 
D. Kemampuan ulama dalam membimbing umat 
E. Datangnya cendekiawan asing ke wilayah Islam 
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LEMBAR JAWABAN  
 
Nama Peserta : ..................................................... 

No. Absen : .......................   Kelas:………….  

Kelamin :………. 

PILIHAN GANDA   

Petunjuk: (Beri tanda silang pada jawaban yang benar)  

No Pilihan Jawaban No Pilihan Jawaban 

1 A B C D E 21 A B C D E 

2 A B C D E 22 A B C D E 

3 A B C D E 23 A B C D E 

4 A B C D E 24 A B C D E 

5 A B C D E 25 A B C D E 

6 A B C D E 26 A B C D E 

7 A B C D E 27 A B C D E 

8 A B C D E 28 A B C D E 

9 A B C D E 29 A B C D E 

10 A B C D E 30 A B C D E 

11 A B C D E 31 A B C D E 

12 A B C D E 32 A B C D E 

13 A B C D E 33 A B C D E 

14 A B C D E 34 A B C D E 

15 A B C D E 35 A B C D E 

16 A B C D E 36 A B C D E 

17 A B C D E 37 A B C D E 

18 A B C D E 38 A B C D E 

19 A B C D E 39 A B C D E 

20 A B C D E 40 A B C D E 

 

NILAI : 
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Kunci Jawaban 

 

1. A 

2. E 

3. E 

4. A 

5. B 

6. C 

7. C 

8. E 

9. D 

10. C 

11. A 

12. E 

13. B 

14. A 

15. D 

16. C 

17. B 

18. A 

19. D 

20. A 

21. B 

22. E 

23. C 

24. D 

25. A 

26. E 

27. B 

28. E 

29. B 

30. E 

31. B 

32. D 

33. A 

34. B 

35. D 

36. E 

37. C 

38. B 

39. D 

40. C 

 

  



196  Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri Terintegrasi Keislaman                                              

LAMPIRAN 4 
 Insturmen (Tes) Kecakapan Personal 

Mengenal diri 

Religius 

1. Seorang oknum staf HRD Perusahaan menawarkan bantuan 

kepada saya, untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat 

tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. 

Sikap saya adalah…. 

A. menerima tawaran tersebut, sebab persaingan memang sangat 

ketat  

B. mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya  

C. mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui 

cara seperti itu  

D. menolaknya, karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, 

bukan dengan suap, agar rezki saya sebagai karyawan nanti 

tetap halal  

E. meminta   pertimbangan   orangtua   dan   pihak-pihak   yang 

lebih berpengalaman 

 

2. Bagi saya, belajar dan bekerja adalah....  

A. tugas  

B. kewajiban  

C. beribadah  

D. kebutuhan  

E. mencari uang untuk nafkah 

 

3. Ketaatan dan ibadah saya lakukan bertujuan untuk….  

A. mendapat pujian dari orang lain 

B. mendapatkan rezeki yang banyak 

C. meraih keridhoaan Allah swt.  

D. mendapatkan jodoh sesuai harapan  

E. untuk memberi kesenangan pada orang tua 
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Kejujuran 

4. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda 

terimakasih atas pengurusan surat ijin tertentu. Namun menurut 

peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan, maka saya…. 

A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan 

kantor juga melakukannya  

B. melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang 

tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang 

kecil  

C. terkadang saja melakukan hal tersebut  

D. berusaha semampunya untuk tidak melakukannya  

E. tidak ingin melakukannya sama sekali. 

 

5. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka 

Anda…. 

A. mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya  

B. rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa  

C. mengingatkan dan menegur  

D. menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan  

E. menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut 

 

6. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan 

penghitungan. Maka sikap saya adalah…. 

A. mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran  

B. mengkonfirmasi jika saya dirugikan  

C. mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi  

D. abaikan saja karena bukan kesalahan saya  

E. abaikan saja karena mungkin harganya telah berubah 

Disiplin 

7. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu 

yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak 

peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah:  

A. bekerja sendiri yang penting tugas selesai  
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B. mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim 

kerja  

C. melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi  

D. membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur 

anggota untuk menyelesaikannya  

E. menasehati   mereka agar sadar akan   penyelesaian tugas yang 

diembannya. 

 

8. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, seorang teman mengajak 

untuk terus melaju, dan keempat mobil teman saya mengikuti 

ajakan tersebut. Bagaimana dengan Anda?   

A. Saya tetap menunggu lampu menyala hijau  

B. Saya turut melaju karena jika melaju di lampu merah bersama-

sama justru tidak mengapa  

C. Saya ragu-ragu apa yang harus saya perbuat  

D. Jika tak ada polisi di sekitar tempat tersebut, saya ikut melaju 

E. Saya tak ikut melaju karena takut tertangkap polisi 

Tanggung Jawab 

9. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan 

kekeliruan pekerjaan kantor, …. 

A. saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut  

B. karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi 

saya sendiri  

C. saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut  

D. peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia  

E. lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut 

 

10. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada 

kaitannya dengan hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya…. 

A. mencari kambing hitam penyebab masalah  

B. akan bertanggung jawab  

C. membiarkan masalah tetap berlangsung  

D. melihat dulu adakah orang lain yang bersalah  
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E. tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut 

tanpa melibatkan saya sebagai ketua panitia. 

 

11. Di kantor Anda ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi 

(rusak), namun hanya anda yang mengetahuinya. Apa tindakan 

anda?  

A. Saya akan diam saja, karena jika saya melaporkan hal ini ke 

bagian perlengkapan, maka akan dikira saya yang telah 

merusaknya  

B. Saya beritahu rekan kerja terdekat saya  

C. Saya menginvestigasi siapa yang merusaknya  

D. Saya laporkan kepada bagian perlengkapan  

E. Saya diam saja karena tugas saya sendiripun masih banyak 

Berpikir Rasional 

Verbal 

12. Persamaan arti hipotesis adalah…. 

A. sangkaan  D. keputusan 

B. dugaan   E. kesimpulan awal 

C. kesimpulan       

13. Persamaan kata fluktuasi adalah…. 

A. stabil   D. penarikan   

B. nilai tukar  E. permintaan  

C. gejolak      

14. Lawan kata  

Mutualisme = .... 

A.  Amutualisme   D. Parasitisme           

B. Simbiosisme   E. Konjugasi 

C. Ekosistem  

    

15. Lawan kata  

deduksi =....  
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A. konduksi  D. transduksi           

B. induksi   E. intuisi 

C. reduksi       

  

16. Mobil : bensin 

A.  pelari  : istirahat  

B. pelari  : makanan  

C.  pelari  : sepatu  

D.  pelari : lintasan  

E. pelari  : kaos 

 

Matematis 

17. Suatu deret terdiri dari: 7 - 11 - 15 - 19 - .... Maka angka dalam 

deret selanjutnya adalah .... 

A. 24  B. 23   C. 25   D. 22   E. 26 

18. Suatu deret b - m - n - d - o - p - .... deret selanjutnya adalah…. 

A. g  B. q   C. r   D. f   E. e 

19. PT. Andi Tour pada awal usahanya dapat melayani 3.000 wisatawan 

per tahun. Setiap tahun ternyata jumlah wisatawan yang dapat 

dilayani bertambah 500 orang. Berapa jumlah wisatawan yang 

dapat dilayani pada tahun ke-11? 

A.  10.500 orang  

B.  7.500 orang  

C.  9.500 orang  

D.  8.000 orang 

E.  8.500 orang 

20. Jika 3x = 27 dan 4y = 16 maka: 

A.  x > y 

B.  x <Y  
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C.  x = y  

D.  xy <y 

E.  x dan y tidak bisa ditentukan 

21. Berapakah luas persegi ABCD jika kelilingnya adalah 64 cm? 

A.  244 cm2 

B.  256 cm2 

C.  255 cm2 

D.  247 cm2 

E.  241 cm2 

 

Logis 

22. Semua pegawai negeri berpakaian seragam. Sebagian pegawai 

negeri menggunakan dasi 

A.  Sebagian pegawai negeri bersepatu 

B  Sebagian pegawai negeri berjas 

C.  Sebagian pegawai negeri berseragam dan berdasi 

D.  Sehagian pegawai negeri berseragam tapi tidak bersepatu  

E.  Sebagian pegawai negeri berseragam dan bertopi 

 

23. Semua makluk hidup pasti mati, Batu bukan makluk hidup  

A.  Batu tidak dapat mati 

B.  Batu dapat berevolusi menjadi makluk hidup  

C.  Batu dapat dihuni oleh makluk hidup  

D.  Batu lebih hebat dari makluk hidup 

E.  Tidak dapat disimpulkan 
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Analitis 

24. Kelompok siswa mempunyai hobi olahraga renang, badminton dan 

tenis. Olahraga renang diikuti 15 siswa, badminton 17 siswa dan 

tenis 20 siswa. Olahraga renang dan badminton diikuti 7 orang, 

badminton dan tenis juga 7 orang, sedangkan olahraga renang dan 

tenis diikuti oleh 12 orang. Siswa yang mempunyai hobi renang, 

badminton dan tenis berjumlah 5 orang. Banyaknya siswa dalam 

kelompok tersebut adalah: 

A. 31 siswa    D. 26 siswa  

B. 33 siswa     E. 37 siswa 

C. 52 siswa      

 

25. Perjalanan dari Kota A ke Kota B membutuhkan waktu tempuh 

minimal 6 jam dengan perahu motor. Ayah pergi ke kota B 

seminggu sekali dan memakan waktu 7 jam. Pemberangkatan 

perahu motor dari Kota A ke Kota B dijadwalkan dua kali 

seminggu.  

A.  Ayah naik perahu motor ke Kota B. 

B.  Waktu tempuh Ayah selama perjalanan 14 jam. 

C.  Ayah mungkin naik perahu motor ke Kota B. 

D.  Kota A dan Kota B terletak di pinggir sungai. 

E.  Ayah bermukim di kota A. 
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KUNCI JAWABAN 

1. D 

2. C 

3. C 

4. E 

5. C 

6. A 

7. D 

8. A 

9. A 

10. B 

11. D 

12. E 

13. C 

14. D 

15. B 

16. B 

17. D 

18. A 

19. B 

20. B 

21. B 

22. C 

23. A 

24. A 

25. B 
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LAMPIRAN 5 
 Instrumen Sikap Ilmiah 

ANGKET SIKAP ILMIAH  
 
  
Nama  :………………………   
NIM  :…………………….. 
Kelas :………………………     
 

Tujuan     :  Untuk mengetahui sikap ilmiah mahasiswa terhadap 

mata kuliah IPA Dikdas 2 

Petunjuk  :  Berikan tanda rumput (√) pada kolom yang sudah 

disediakan sesuai dengan tanggapan dan pendapat 

Anda pribadi. Oleh karena itu tidak perlu Anda 

diskusikan jawaban tersebut dengan teman Anda. 

Keterangan  :   
 

 
 

No Uraian 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

1 Saya akan belajar sebelum diajarkan 
oleh dosen di kelas 

     

2 Saya akan melakukan percobaan untuk 
membuktikan konsep-konsep IPA 
yang ada pada buku 

     

3 Saya akan bersungguh-sungguh dalam 
mengikuti kegiatan praktikum 

     

4 Terlibat aktif dalam kegiatan 
praktikum merupakan hal yang tidak 
perlu 

     

5 

 

Saya tidak perlu melakukan percobaan 
sesuai dengan prosedur dan panduan  

     

SS           = Sangat setuju 

S             = Setuju 

R           

TS        

=  

= 

Ragu-ragu 

Tidak setuju 

STS        = Sangat tidak setuju 
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No Uraian 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

6 Saya membuat laporan percobaan 
dengan data yang saya karang sendiri  

     

7 Saya akan mengerjakan ulangan atau 
ujian dengan mengandalkan 
kemampuan yang saya miliki  

     

8 Data yang saya peroleh dari percobaan 
akan saya ubah jika bertentangan 
dengan hipotesis saya 

     

9 Saya akan mengolah dan menganalisis 
data sesuai dengan petunjuk yang telah 
ditetapkan 

     

10 Saya tidak akan menghiraukan jika ada 
orang lain menyampaikan pendapat 
yang bertentangan dengan saya. 

     

11 Saya tidak perlu berterimakasih kepada 
orang yang meluruskan pendapat saya  

     

12 Saya menerima kebenaran konsep IPA 
dari dosen tanpa melihat asal-usulnya, 
selama apa yang disampaikan sesuai 
dengan teori dan hasil percobaan 

     

13 Saya hanya percaya dengan apa yang 
disampaikan tentang materi IPA oleh 
teman yang satu daerah 

     

14 Membaca dari berbagai sumber buku 
untuk mendapatkan pemahaman 
tentang konsep IPA adalah hal yang 
penting untuk saya lakukan   

     

15 Saya yakin dengan apa yang dikatakan 
oleh dosen tentang konsep IPA 
walaupun bertentangan dengan data-
data dan teori yang ada pada buku 

     

16 Saya sudah puas dengan memperoleh 
pengetahuan dari sebuah buku tanpa 
harus membandingkan dengan buku 
lain 

     

17 Menganalisis data yang telah 
dikumpulkan seharusnya dilakukan 
oleh setiap mahasiswa sebelum 
membuat kesimpulan 
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No Uraian 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

18 Saya akan mengulangi percobaan 
untuk memperoleh data yang dapat 
dipercaya 

     

19 Saya akan tetap memperjuangkan 
pendapat saya walaupun ada bukti baru 
yang bertentangan 

     

20 Saya berusaha mengumpulkan data apa 
adanya  

     

21 Data dan hasil percobaan harus saya 
ubah ketika tidak sesuai dengan teori 
yang ada  

     

22 Saya akan membenarkan argumentasi 
teman yang dikenal rendah 
kemampuannya, selama dapat 
menunjukkan data dan rujukan yang 
tepat 

     

23 Saya akan membuat kesimpulan dari 
percobaan berdasarkan data yang 
diperoleh 

     

24 Hadir tepat waktu ketika kegiatan 
praktikum adalah hal yang seharusnya 
dilakukan oleh setiap mahasiswa 

     

25 Mengumpulkan laporan tidak harus 
sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditetapkan  

     

26 Saya akan berusaha menyelesaikan 
percobaan sesuai dengan waktu yang 
disediakan 

     

27 Saya akan berusaha mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh dosen semaksimal 
mungkin 

     

28 Mengandalkan teman yang pintar akan 
selalu saya lakukan setiap ada tugas 
secara berkelompok 

     

29 Memperjuangkan hasil yang diperoleh 
kelompok saya akan selalu saya 
lakukan walaupun ada kelompok yang 
memiliki hasil yang berbeda dan lebih 
diterima oleh akal 
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No Uraian 
Tanggapan 

SS S R TS STS 

30 Saya akan berani membela fakta atau 
masalah dari hasil yang telah 
ditemukan 

     

31 Membuat dugaan sementara 
(hipotesis) sebelum melakukan 
percobaan adalah hal yang mestinya 
dilakukan oleh setiap mahasiswa 

     

32 Tidak perlu melakukan percobaan 
lebih lanjut untuk membuktikan 
hipotesis, karena hipotesis pasti benar 

     

33 Walaupun langkah percobaan yang 
saya lakukan ada yang kurang, saya 
tidak perlu mengulang kembali karena 
hanya buang-buang waktu saja 

     

34 Menulis laporan praktikum secara 
lengkap adalah hal penting dan perlu 
dilatih mulai sekarang 
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LAMPIRAN 6 
Instrumen Tes Kecakapan Vokasional 

Performence Tes Penilaian Produk Mahasiswa Dalam Pembuatan 

Media Pembelajaran 

RUBRIK PENILAIAN  

No Penilaian Kriteria yang diukur 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 

1. Tahap 

Persiapan 

a. Ketelitian dalam mempersiapkan 

alat-alat 

b. Terampil dalam membuat 

perencanaan 

c. Kreatif dalam mengembangkan 

ide 

   

2. Tahap 

Produksi 

a. Jeli dan terampil dalam memilih 

dan menggunakan bahan 

peralatan 

b. Terampil dalam teknik kerja 

   

3. Tahap 

Akhir 

a. Produk yang dihasilkan 

mempunyai estetika tinggi 

(perpaduan warna, keserasian 

dalam penempatan objek, 

kerapian produk) 

b. Terampil dalam mengevaluasi 

hasil kerjanya 

   

4. Kerjasama a. Kekompakan anggota kelompok 

b. Pembagian tugas secara merata 
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Keterangan Skor:  

Tahap Persiapan 

Skor 3  
 
 
Skor 2 
 
 
Skor 1  
 
 

= 
 
 
= 
 
 
= 

Siswa mempunyai ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat, 
terampil dalam membuat perencanaan, kreatif dalam 
mengembangkan ide  
Siswa mempunyai ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat, 
terampil dalam membuat perencanaan, tidak kreatif dalam 
mengembangkan ide 
Siswa mempunyai ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat, 
tidak terampil dalam membuat perencanaan, tidak kreatif 
dalam mengembangkan ide 

 
Tahap Produksi 

Skor 3 
 
Skor 2  
 
 
Skor 1 

= 
 
=  
 
 
=  
 

Siswa mempunyai kejelian dan terampil dalam memilih dan 
menggunakan bahan peralatan, terampil dalam teknik kerja  
Siswa mempunyai kejelian dan terampil dalam memilih dan 
menggunakan bahan peralatan, tidak terampil dalam teknik 
kerja  
Siswa mempunyai kejelian, tidak terampil dalam memilih dan 
menggunakan bahan peralatan, tidak terampil dalam teknik 
kerja 

 
Tahap Akhir  

Skor 3  
 
 
Skor 2 
 
 
 
Skor 1  
 
 

= 
 
 
= 
 
 
 
= 

Produk yang dihasilkan mempunyai estetika tinggi 
(perpaduan warna, keserasian dalam penempatan objek, 
kerapian produk), terampil dalam mengevaluasi hasil kerjanya 
Produk yang dihasilkan mempunyai estetika tinggi 
(perpaduan warna, keserasian dalam penempatan objek, 
kerapian produk), tidak terampil dalam mengevaluasi hasil 
kerjanya 
Produk yang dihasilkan mempunyai estetika (perpaduan 
warna, keserasian dalam penempatan objek, tidak mempunyai 
kerapian produk), tidak terampil dalam mengevaluasi hasil 
kerjanya 

 
 
Kerjasama 

Skor 3 
 
Skor 2  
 
Skor 1 

= 
 
=  
 
=  
 

Anggota kelompok mempunyai kekompakan dalam 
bekerjasama, pembagian tugas dilakukan secara merata  
Anggota kelompok mempunyai kekompakan dalam 
bekerjasama, pembagian tugas tidak dilakukan secara merata 
Anggota kelompok tidak mempunyai kekompakan dalam 
bekerjasama, pembagian tugas tidak dilakukan secara merata 
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Skor Maksimum adalah 4 x 3 = 12 

Nilai = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹ 60 : Kurang 
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LAMPIRAN 7 
Dokumentasi Penelitian 

 

Pelaksanaan Pre-test 
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Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 

Berbasis Inkuiri (Penjelasan Proses Pembelajaran) 

         

Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 

Berbasis Inkuiri (Menyusun Rumusan Masalah/Hipotesis) 
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Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 
Berbasis Inkuiri (Melakukan Eksperimen/Mengumpulkan 

Data/Menguji Hipotesis) 
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      Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 
Berbasis Inkuiri (Melakukan Eksperimen/Mengumpulkan 

Data/Menguji Hipotesis) 
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Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 
Berbasis Inkuiri (Melakukan Eksperimen/Mengumpulkan 

Data/Menguji Hipotesis) 
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Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 
Berbasis Inkuiri (Melakukan Eksperimen/Mengumpulkan 

Data/Menguji Hipotesis) 
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Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 

Berbasis Inkuiri (Mendiskusikan Hasil Percobaan) 

 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Model Pembelajaran Sains 

Berbasis Inkuiri (Menulis Kesimpulan) 
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Pelaksanaan Post-test 
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