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ABSTRAK 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAAN INKUIRI UNTUK 

MENINGKATKAN  HIGHER ORDER THINGKING SKILL  

PESERTA DIDIK DI SMA MUHAMMADIYAH 2  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Fitria Ratna Sari 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung dimana peserta didiknya belum memiliki higher 

order thingking skill. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

model pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk meningkatkan Higher Order 

Thingking Skill  peserta didik  kelas X pada materi Keanekaragaman Hayati di 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan desain 

penelitiannya factorial design. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik cluster random sampling dengan materi keanekaragaman 

hayati. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen tes dan 

dokumentasi.  

Berdasarkan  hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata posttest pada kelas 

eksperimen berpikir kritis sebesar 88,4, sedangkan berpikir kreatif sebesar 90,8. Dan 

untuk nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol berpikir kritis 58,4 dan berpikir kreatif 

sebesar 59,1. Pengujian hipotesis menggunakan analisis  variansi 2 jalan sel tak sama 

dengan taraf signifikan α= 0,05, 0,00 >α (0,05),  H0 ditolak dan H1 diterima. Dimana 

hasil dari uji hipotesis a H1 sebesar 4,125 dan H0 3,19 artinya H0 ditolak dan H1 

diterima, selanjutnya uji hipotesis b H1 sebesar 46,8604  dan H0 3,19 artinya H0 

ditolak dan H1 diterima, dan uji hipotesis c H1 sebesar 47,8000 dan H0 3,19 artinya H0 

ditolak dan H1 diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa (1) pembelajaran biologi dengan menerapkan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan Higher Order Thingking 

Skill  peserta didik kelas X pada materi keanekaragaman hayati di SMA 

Muhammadiyah  2 Bandar Lampung. (2) Terdapat Penbedaan antara peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis dengan peserta didik  yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif. Dan (3) Terdapat interaksi antara model inkuiri terhadap 

Higher Order Thinking Skill  peserta didik. 

Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Higher Order Thingking Skill  



 



 



 

MOTTO 

 

 

 

                              

                                

         

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah: 11)
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 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran  Departemen Agama Indonesia telah Mentashih Al-

Quran dan Terjemahannya ( Jakarta: Penerbit Pustaka Maghfiroh, 2006), h. 542 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses 

mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu 

dengan lingkungan yang disadari.
1
  Pengertian di atas dapat diartikan bahwa belajar 

itu merupakan proses yang selalu terjadi atau selalu dijalani oleh seseorang sampai 

muncul perubahan tingkah laku dan juga seseorang tersebut menghasilkan sesuatu hal 

yang baru. 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisasi 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman, belajar dihasilkan dari pengalaman 

dengan lingkungannya yang di dalamnya terjadi hubungan-hubungan antara 

stimulus–stimulus dan respon-respon.
2
 Didalam belajar itu sendiri menghasilkan 

pengalaman-pengalaman yang terjadi setelah adanya proses belajar itu, dan juga  

dalam belajar terjadi interaksi antara seseorang dengan orang lain ataupun seseorang 

dengan lingkungannya. 

                                                             
1
  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorienasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group,2006),  h. 107 
2
 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga,2006), h. 2-3 



 

 

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengantujuan 

dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit 

(tersembunyi). Kegiatan atau tingkah lakubelajar terdiri atas kegiatan psikis dan fisis 

yang saling bekerjasama secara terpadu dan komprehensif integral. Sejalan dengan 

itu, belajar dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang berusaha dan berlatih supaya 

mendapat suatu kepandaian. 

       

                              

                                

          

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah: 11)
3
  

 

Ayat Alquran diatas menjelaskan bahwasannya belajar juga  merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam belajar juga terdapat proses berpikir, 

dimana proses berpikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan 

pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Seorang peserta 

didik memiliki kewajiban untuk selalu belajar baik di sekolah maupun di rumah dan 

                                                             
3
 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran  Departemen Agama Indonesia telah Mentashih Al-

Quran dan Terjemahannya ( Jakarta: Penerbit Pustaka Maghfiroh, 2006), h. 542 



 

 

akan Allah meninggikan derajatnya seseorang yang giat dalam belajar dan menuntut 

ilmu. Dan sebagai pelantara penyampaian pengetahuan yang dimiliki seorang 

pendidik harus memberikan pelajaran yang dibutuhkan peserta didik di setiap jenjang 

sekolah. Dalam proses belajar terjadilah interaksi antara pendidik dan peserta didik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar itu yang kemudian dinamakan 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik kepada pesertadidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, 

mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode 

sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta 

dengan hasil optimal.
4
 

Menurut pendapat di atas bahwa pembelajaran yaitu bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat berjalan dengan baik dalam kegiatan belajar. 

Dalam proses pembelajaran, pendidik juga mendasari pembelajaran berpikir 

kepada peserta didik, agar tidak hanya memindahkan pengetahuan dari pendidik  ke 

peserta didik, melainkan mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran, 

                                                             
4
 Fety Herira Amasari, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif Siswa 

Kelas X Administrasi Perkantoran (Ap) Smk Negeri 1 Depok Pada Pembelajaran Matematika Dengan 

Metode Problem Posing Tipe Presolution Posing”,  (Skripsi Program Strata Pendidikan 

Matematika Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta,2011), h. 24 



 

 

supaya dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari kejelasan, serta dapat 

membentuk keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain sebagainya. 

Seorang pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran ada beberapa hal 

yang harus disiapkan antara lain, menyiapkan materi pembelajaran yang sudah 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh pendidik, materi-materi yang akan disampaikan akan mengarahkan 

pada kemampuan berpikir peserta didik, dan juga peserta didik dilatih untuk 

mengasah kemampuan berpikirnya. Karena pada abad 21 ini peserta didik di tuntut 

harus memiliki intelektual yang tinggi, mampu menganalisis permasalahan yang 

terjadi dengan baik, dan memilki sejumlah keterampilan yang mencakup dalam 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, dengan dimilikinya kemampuan berpikir tingkat 

tinggi diharapkan peserta didik mampu bersaing kedepannya, dan juga dapat 

menyelesaikan masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thingking Skill     

(HOTS) itu adalah berpikir tingkattinggi berada pada bagian atas taksonomi kognitif 

Bloom, tujuan pengajaran di balik taksonomi kognitif yang dapat membekali peserta 

didik untuk melakukan transfer pengetahuan, dan mampu berpikir artinya 

pesertadidik mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka 

kembangkan selama belajar pada konteks yang baru. Dalam hal ini yangdimaksud 

“baru” adalah aplikasi konsep yang belum terpikirkan sebelumnya oleh peserta didik, 

namun konsep tersebut sudah diajarkan, ini berarti belum tentu sesuatu yang 

universal baru. Berpikir tingkat tinggi berarti kemampuan peserta didik untuk 



 

 

menghubungkan pembelajaran dengan hal-hal lain yang belum pernah diajarkan.
5
  

Higher order thinking termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan 

bernalar bukan sekedar mengingat kembali/recall informasi.
6
  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sendiri didefinisikan sebagai 

penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru 

atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau 

kemungkinan jawaban dalam situas baru. Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada 

tingkat lebihtinggi daripada sekedar menghafalkan fakta atau mengatakan sesuatu 

kepada seseorang persis seperti sesuatu itu disampaikan kepada kita. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang melibatkan aktivitas mental dalam 

usaha mengeksplorasi pengalaman yang kompleks. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi ada beberapa kategori yang harus 

diketahui yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, metakognisi, 

analisis, dan pemecahan masalah, tetapi dalam penelitian ini, peneliti  lebih 

menekankan kepada kemampuan berpikir kritis dan kemampuan  berpikir kreatif. 

Karena kedua kategori tersebut harus dimiliki oleh peserta didik untuk membantu 

peserta didik dalam bersaing di dunia kerja, atau menyelesaikan masalah yang terjadi 

pada kehidupan sehari-hari, dan juga untuk melatih kemampuan berpikir yang mereka 
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miliki. Dengan 2 kemampuan berpikir tersebut, peserta didik dapat mampu 

memberikan gagasan yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, 

meningkatkan kualitas hidupnya, dan dapat menemukan ide-ide baru. 

Berpikir kritis dan berpikir kreatif digunakan dalam upaya pemecahan 

masalah (Problem Solving). Pemecahan masalah yaitu menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab 

atau situasi yang sulit. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dimiliki 

seseorang dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, misalnya mampu 

mengidentifikasi masalah, memiliki rasa ingintahu, bekerja secara teliti, dan mampu 

mengevaluasi keputusan.
7
 

Kemampuan berpikir kritis merupakan pemikiran yang bersifat selalu ingin 

tahu terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman yang mendalam. 

Kemampuan berpikir kritis meliputi interpretation, analysis, inferensi, evaluation, 

explanation, dan self-regulation. Aspek interpretation siswa mampu 

mengelompokkan permasalahan yang diterima sehingga mempunyai arti dan 

bermakna jelas. Aspek analysis siswa mampu menguji ide-ide dan mengenali alasan 

serta pernyataan. Aspek inferensi siswa mampu membuat suatu kesimpulan dalam 

pemecahan masalah. Aspek evaluation siswa mampu menilai pernyataan atau 

pendapat yang diterima baik dari diri sendiri maupun orang lain. Aspek explanation 

siswa mampu menjelaskan pernyataan maupun pendapat yang telah diungkapkan 
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untuk menjadi sebuah pendapat yang kuat. Aspek self-regulation siswa dapat 

mengatur keberadaan dirinya dalam menghadapi pemecahan masalah.
8
 

Kemampuan berpikir kritis merupakan cara bagi seseorang untuk 

meningkatkankualitas dari hasil pemikiran menggunakan teknik sistematis cara 

berpikir dan menghasilkan daya pikir intelektual dalam ide-ide yangdigagas. 

Seseorang yang berpikir secara kritis akan dapat menjawab permasalahan 

permasalahan yang penting dengan baik. Dia akan berpikir secara jelas dan tepat. 

Selain itu, dapat menggunakan ide yang abstrak untuk bisa membuat model 

penyelesaian masalah secara efektif.
9
 Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir 

reflektif yang berfokus pada pola pengambilan keputusan tentang apa yang harus di 

yakini dan harus dilakukan.
10

 

Penjabaran tentang berpikir kritis dapat dilihat bahwasannya saat ini peserta 

didik sangat dituntut untuk dapat menganalisis, mensintesis, dan menyimpulkan 

informasi-informasi yang didapatkan dengan kemampuan berpikir kritisnya, sehingga 

peserta didik mampu membedakan antara informasi yang baik dan buruk, serta dapat 

mengambil keputusan terhadap informasi yang didapatkannya melalui berpikir kritis. 

Peserta didik juga dapat memecahkan masalah, menghindarkan diri dari segala jenis 
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penipuan, pencucian otak yang sangat marak terjadi saat ini, dan peserta didik juga 

dapat membuat keputusan yang tepat. Berpikir kritis selalu bersanding dengan 

berpikir kreatif, karena saat peserta didik mendapatkan suatu masalah, peserta didik 

mengunakan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, dan juga 

menggunakan kemampuan berpikir kreatif untuk mencari solusi dari masalah 

tersebut. 

Kreativitas adalah kemampuan yang dirancang untukmenstimulasikan 

imajinasi berdasarkan data dan informasiyang tersedia, untuk memberikan gagasan-

gagasan baru dengan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu  

masalah, yang menekankan pada segikuantitas, ketergantungan, dan keragaman 

jawaban, menerapkannya dalam pemecahan masalah.
11

 

Kemampuan  berpikir kreatif merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

siswa dalam belajar sains. Berpikir kreatif dapat mendorong siswa untuk 

menyebutkan banyak ide dan contoh-contoh serta solusi penyelesaian yang 

berhubungan dengan kehidupannya. Hal ini dikarenakan berpikir kreatif merupakan 

tahapan bereksplorasi dan elemen penting dalam memecahkan masalah.
12
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Berpikir kreatif merupakan suatu proses berpikir untuk mengungkapkan 

hubungan-hubungan baru, melihat sesuatu dari sudut pandang baru dan membentuk 

kombinasi baru dari dua konsep atau lebih yang sudah dikuasai sebelumnya.
13

 

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui akan pentingnya peserta didik 

memiliki dan menggunakan kemampuan berpikir  kreatif dalam pembelajaran dan 

juga kehidupan sehari-hari. Dengan dimilikinya kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik dapat mengungkapkan hubungan-hubungan baru, menemukan solusi terhadap 

suatu masalah, mempunyai banyak ide-ide yang sangat dibutuhkan. Peserta didik 

dapat melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.   

Kemampuan berpikir kritis dan  kemampuan berpikir kreatif sangat 

diperlukan mengingat bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

sangat pesat dan memungkinkan siapa saja bisa memperoleh informasi secara cepat 

dan mudah dengan melimpah dari berbagai sumber dan tempat manapun di dunia. 

Hal ini mengakibatkan cepatnya perubahan tatanan hidup serta perubahan global 

dalam kehidupan. Jika tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif maka tidak akan mampu mengolah menilai dan 

megambil informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh 

karena itu kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif merupakan 

                                                             
13 Fety Herira Amasari, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif Siswa 

Kelas X Administrasi Perkantoran (Ap) Smk Negeri 1 Depok Pada Pembelajaran Matematika Dengan 

Metode Problem Posing Tipe Presolution Posing”,  (Skripsi program Strata Pendidikan Matematika 

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta,2011), h. 17 



 

 

kemampuan yang penting dalam kehidupan. Tetapi yang terjadi didunia pendidikan 

saat ini yaitu peserta didik kurang dirangsang untuk menggunakan kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif yang dimilikinya. Pengetahuan yang 

digunakan oleh  pendidik lebih bersifat faktual dan konseptual, sedangkan 

pengetahuan prosedural dan metakognisi jarang sekali diberikan oleh pendidik. 

Padahal kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif sangat penting 

untuk dimiliki oleh peserta didik.  

Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif sangat penting 

untuk dimiliki, maka dari itu pendidik juga harus memiliki model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikirkritis dan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang tepat yaitu model pembelajaran 

inkuiri, dimana model ini dapat merangsang kemampuan berpikir peserta didik, 

peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif analisis,dan dapat pula menyelesaikan 

masalah.  

Inkuiri yanng berarti penyelidikan atau meminta  keterangan  dalam konsep 

ini diartikan bahwa  siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri.
14

 Dalam 

proses belajar mengajar inkuiri digunakan sebagai metode pengajaran yang 

memungkinkan siswa berperan dalam suatu penyelidikan yang akan dilakukan oleh 

peserta didik. 
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Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan 

proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan yang diajukan. Inkuiri memberikan ruang kepada siswa untuk belajar 

sesuai dengan gaya belajar mereka serta menekankan pengembangan aspek 

kognitif,psikomotor, dan afektif secara seimbang, sehingga pembelajaran dianggap 

lebih bermakna. 

Pembelajaraan inkuiri berarti sutau rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untukmencari dan 

menyelidiki secara sistematis,kritis,logis,analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuaanya dengan penuh percaya diri.
15

 Dari penjelasan diatas dapat di 

mengerti bahwasannya model pembelajaran inkuiri tepat untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung bahwa pendidik disekolah tersebut belum menggunakan model 

pembelajaran inkuiri, karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh si pendidik untuk 

melakuakan disetiap pembelajaran, dan juga pendidik jarang sekali membuat soal-

soal yang dapat merangsang peserta didik  untuk berpikir secara kritis dan tidak 

pernah membuat soal-soal yang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir secara  

kreatif. Menurut pendidik yang mengampu mata pelajaran Biologi dikelas X tersebut, 

ada beberapa hambatan yang menghalanginya dalam melakukan penilaian dan dalam 

pembuatan soal, selain karena waktu yang tidak mencukupi saat melakukan penilaian, 
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hambatan-hambatan  yang ada yaitu terdapat pada materi, tidak semua materi dapat 

dibuat menjadi soal-soal yang beranah kreatif, pendidik merasa kebingungan dalam 

membuat soal-soal beranah kreatif, hambatan selanjutnya terdapat pada  kemampuan 

berpikir setiap peserta didik berbeda-beda.  

Pendidik juga  terfokus dalam penyampaian  materi yang akan diajarkan 

kepada peserta didik, dan setelah proses belajar mengajar pendidik hanya 

memberikan soal-soal yang sudah tertera pada modul pembelajaran. 

Pada saat melakukan observasi kepada peserta didik di sekolah 

Muhammadiyah apakah peserta didik di sekolah tersebut memiliki kemampuan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif yang tinggi atau rendah, maka dari itu peneliti 

memberikan tes berupa soal esai, sebanyak 6 soal yang terdiri dari 3 soal ranah 

berpikirkritis dan 3 soal ranah berpikir kreatif. Soal tersebut digunakan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik di sekolah 

tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan, hasil tes yang 

diberikan diketahui bahwasannya peserta didik di SMA Muhammadiyah 2, memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang rendah, begitu juga dengan kemampuan berpikir 

kreatifnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

 

 

 



 

 

     Tabel  1.1 
Hasil Observasi Awal Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 
No Kelas Jumlah Peserta 

Didik 

Tinggi Sedang  Rendah 

1 XA 36 5 25% 15 49% 15 25% 

 XB 36 6 30% 13 43% 16 26% 

 XC 36 3 18% 7 28% 25 51% 

 XD 36 10 46% 5 42% 10 14% 

Keterangan : huruf tebal menunjukkan nilai tertinggi. 

 

Hasil data diatas dapat dilhat bawasannya peserta didik di kelas XD yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sebanyak 10 orang dengan pesertase sebesar 

46%, dengan besar pesertase 46% masuk kategori jelek. Sedangkan untuk melihat 

hasil nilai kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada tabel 1.2 

Tabel  1.2 
Hasil Observasi Awal Kemampuan Berpikir Kreatif  Peserta Didik Kelas X 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 
No Kelas Jumlah Peserta 

Didik 

Tinggi Sedang  Rendah 

1 XA 36 5 30% 15 29% 15 25% 

 XB 36 6 29% 12 41% 17 26% 

 XC 36 7 18% 3 28% 25 51% 

 XD 36 10 40% 15 30% 10 30% 

Keterangan : huruf tebal menunjukkan nilai tertinggi. 

Hasil data diatas dapat dilhat bawasannya peserta didik di kelas XD yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif sebanyak 10 orang dengan pesertase sebesar 

40%, dengan besar pesertase 40% masuk kategori jelek.  

Kedua data ditabel diatas menunjukkan hanya kelas XD yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang tinggi, tetapi dalam kategori penilaian 

46% dan 40% masuk dalam katerogi jelek, sehingga dapat peneliti lihat peserta didik 

di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung memiliki kemampuan berpikir kritis dan 



 

 

kemampuan berpikir kreatif yang rendah.  Rendahnya kemampuan berpikir peserta 

didik dikarenkan peserta didik jarang sekali dirangsang dalam mengerjakan soal-soal 

yang memicu kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya berkerja. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait tentang standar kompetensi 

dalam kurikulum KTSP menyebutkan bahwa matematika perludiberikan kepada 

semua pesertadidik mulai dari sekolahdasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis,sistematis,kritis, dan kreatif serta kemampuan 

bekerjasama. Kurikulum tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu prinsip 

kegiatan belajar mengajar dalam matematika adalah mengembangkan kreativitas 

siswa. Namun, pengembangan berbagai kompetensi tersebut belum tercapai secara 

optimal. Berdasarkan hasil ujicoba terbatas pada beberapa orang siswa SMUN 9 Kota 

Bengkulu, berkaitan dengan pembelajaranmatematika di kelas XI terungkap 

permasalahan bahwasiswa belumterbiasa dalam memecahkansoal matematika yang 

bersifat soal terbuka. Begitu juga dengan mata pelajaran Biologi, sangat 

membutuhkan dayakritis dankreatif peserta didik dalam menyikapai masalah-masalah 

alam yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir 

kreatif  peserta didik di sekolah Muhammadiyah 2 Bandar Lampung  dan belum 

digunakannyamodel pembelajaraninkuiri. Maka, peneliti ingin melakukan penelitian 

terkait penerapan model inkuiri untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif peserta didik di sekolah tesebut. 

B. Identifikasi Masalah 



 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang terjadi, antara lain: 

1. Belum diterapakannya penggunaan model pembelajaraninkuiri 

2. Minimnya perangkat soal yang digunakan  mengukur kemampuan berpikir kritis 

dan kemampuan berpikir kreatif 

3. Pendidik hanya fokus pada penyampaian materi. 

4. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpiki rkreatif 

yang rendah.  

C.   Pembatasan Masalah 

 Untuk memfokuskan penelitian, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang akan di batasi sebagai berikut:   

1. Model pembelajaran yang akan peniliti usung yaitu model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 

2. Model pembelajaran inkuri terbimbing yang digunakan untuk meningkatar 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif berupa paper and pencil tes 

menggunakan rubrik penilaian, di ukur dengan skala likert 

3. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang peneliti usung, yaitu kemampuan berpikir 

kritis dan kemampuan berpikir kreatif. 

D.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 



 

 

1. Apakah Model Pembelajaran Inkuiri Dapat Meningkatkan Higher Order 

ThingkingSkill Peserta Didik ? 

2.  Apakah Terdapat  Perbedaan Antara   Persert didik yang memiliki Kemampuan 

Berpikir Kritis Dengan Perserta didik yang memiliki Kemampuan Berpikir Kreatif 

terhadap Higher OrderThingking Skill? 

3. Apakaha Ada Interaksi Antara Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dengan 

Higher Order ThingkingSkill (Berpikir Kritis) Dan Higher Order ThingkingSkill 

(Berpikir Kreatif)? 

E.  Tujuan  Penelitian  

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui bahwasannya modelinkuiri 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkattinggi  pada peserta didik kelas X di 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

F.  Kegunaan Penelitian 

      Dengan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat dimanfaatkan bagi:  

a. Bagi pendidik 

1. Memiliki penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi  

pada peserta didik. 

2. Dapat mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi  peserta didik 

3. Dapat memperbaiki metode pembelajaran yang sudah ada 

b. Bagi peserta didik 

1.Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

dimilikinya.  



 

 

2.  Memperbaiki cara belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

3.  Lebih terfokus memperlajari bahan ajar yang kurang dikuasai. 

c. Bagi peneliti lain 

1. Penelitian ini bisa dijadikan referensi selanjutnya. 

G.  Ruang Lingkup  

Agar lebih terarah dalam rencana penelitian ini,maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

2. Objek yang akan diteliti adalah pembelajaran materi Keanekaragaman Hayati 

   dengan menggunakan model pembelajara inkuiri. 

3. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil bulan September tahun 

ajaran 2017/2018 

4. Penelitian bertempatkan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Model Pembelajaran  

1. Model Pembelajaran Inkuiri 

 Pendekatan pembelajaran inkuiri didasari oleh keyakinan bahwa anak-anak 

merupakan individu yang penuh dengan rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Rasa 

ingin tahu anak-anak perlu dikembangkan dan disalurkan untuk menemukan jawaban 

atas pertanyaan yang dimunculkan dalam proses pembelajaran 
1
.  

Pendekatan pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berfikir 

itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut: 

orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan merumuskan kesimpulan
2
. 

Herdian berpendapat bahwa peran guru yang membimbing peserta didik 

dalam kegiatan inkuiri disebut sebagai inkuiri terbimbing. Metode inkuiri terbimbing 

ini digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar dengan pendekatan 
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inkuiri. Dengan pendekatan ini peserta didik belajar lebih beorientasi pada bimbingan 

dan petunjuk dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran.
3
 

B. Kemampuan Berpikir  Tingkat Tinggi (Higher Order Thingking Skill) 

 Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thingking Skill     

(HOTS) itu adalah berpikir tingkat tinggi berada pada bagian atas taksonomi kognitif 

Bloom, tujuan pengajaran di balik taksonomi kognitif yang dapat membekali peserta 

didik untuk melakukan transfer pengetahuan, dan mampu berpikir artinya peserta 

didik mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka kembangkan 

selama belajar pada konteks yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud “baru” adalah 

aplikasi konsep yang belum terpikirkan sebelumnya oleh peserta didik, namun 

konsep tersebut sudah diajarkan, ini berarti belum tentu sesuatu yang universal baru. 

Berpikir tingkat tinggi berarti kemampuan peserta didik untuk menghubungkan 

pembelajaran dengan hal-hal lain yang belum pernah diajarkan.
4
 Higher order 

thinking termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar bukan 

sekedar mengingat kembali/recall informasi.
5
  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sendiri didefinisikan sebagai 

penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru 
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atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau 

kemungkinan jawaban dalam situasi baru. Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada 

tingkat lebih tinggi daripada sekedar menghafalkan fakta atau mengatakan sesuatu 

kepada seseorang persis seperti sesuatu itu disampaikan kepada kita. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang melibatkan aktivitas mental dalam 

usaha mengeksplorasi pengalaman yang kompleks. 

Berpikir telah dibagi-bagi dan diklasifikasi dalam banyak cara untuk 

kepentingan yang berbeda. Pada tahun 1950-an, Benjamin Bloom mengindentifikasi 

urutan berbeda dari pernyataan-pernyataan yang membawa kita ke tingkat berbeda 

dalam berpikir. Tingkat berpikir  terdiri dari:  pengatahuan, pemahaman menyeluruh, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
6
 

Pada Taksonomi Bloom Revisi, yang termasuk ke dalam kategori Higher 

Order Thinking Skills adalah pada tingkat Analyze (Menganalisis), Evaluate 

(Mengevaluasi) dan Create (Mencipta). Adapun definisi untuk masing-masing 

tingkat tersebut adalah sebagai berikut. 

 Analyze (Menganalisis) 

 Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi 

bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu 

dengan yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Analisis menekankan 

pada kemampuan merinci sesuatu unsur pokok menjadi bagian-bagian dan melihat 
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hubungan antar bagian tersebut. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu 

menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi 

ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan 

mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah 

skenario yang rumit. Kategori Analyze terdiri kemampuan 

membedakan(Differentiating), mengorganisasi (Organizing) dan memberi simbol 

(Attributing) 

a. Differentiating (membedakan) 

 Membedakan meliputi kemampuan membedakan bagian-bagian dari keseluruhan 

struktur dalam bentuk yang sesuai. 

b. Organizing (mengorganisasi) 

 Mengorganisasi meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur secara 

bersama-sama menjadi struktur yang saling terkait. 

c. Attributing (mengatribusikan) 

 Attributing adalah kemampuan siswa untuk menyebutkan tentang sudut pandang, 

bias, nilai atau maksud dari suatu masalah yang diajukan. Attributing 

membutuhkan pengetahuan dasar yang lebih agar dapat menerka maksud dari inti 

permasalahan yang diajukan. 

 Evaluate (Mengevaluasi) 

 Mengevaluasi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan judgement berdasar 

pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria sering digunakan adalah menentukan 



 

 

kualitas, efektifitas, efisiensi, dan konsistensi, sedangkan standar digunakan dalam 

menentukan kuantitas maupun kualitas. Evaluasi mencakup kemampuan untuk 

membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan 

pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasar kriteria tertentu. Adanya 

kemampuan ini dinyatakan dengan memberikan penilaian terhadap sesuatu. 

Kategori menilai terdiri dari Checking (memeriksa) dan Critiquing (mengkritik). 

a. Checking (memeriksa) 

 Cheking adalah kemampuan untuk mengetes konsistensi internal atau kesalahan 

pada operasi atau hasil serta mendeteksi keefektifan prosedur yang digunakan. 

b. Critiquing (mengkritik) 

 Critique adalah kemampuan memutuskan hasil atau operasi berdasarkan criteria 

dan standar tertentu. mendeteksi apakah hasil yang diperoleh berdasarkan suatu 

prosedur menyelesaikan suatu masalah mendekati jawaban yang benar 

 Create (Mencipta) 

 Create didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara pandang 

yang baru dari sesuatu kejadian. Siswa dikatakan mampu Create jika dapat 

membuat produk baru dengan merombak beberapa elemen atau bagian ke dalam 

bentuk atau stuktur yang belum pernah diterangkan oleh guru sebelumnya. Proses 

Create umumnya berhubungan dengan pengalaman belajar siswa yang 

sebelumnya. Proses Create dapat dipecah mnjadi tiga fase yaitu: masalah 

diberikan, dimana siswa mencoba untuk memahami soal, dan mengeluarkan solusi 



 

 

yang mungkin; perencanaaan penyelesaian, di mana siswa memeriksa 

kemungkinan dan memikirkan rancangan yang dilaksanakan; dan pelaksanaan 

penyelesian, di mana siswa berhasil melaksanakan rencana. Karena itu, proses 

kreatif dapat diartikan sebagai awalan yang memiliki fase yang berbeda di mana 

akan muncul kemungkinan penyelesaian yang bermacam-macam sebagaimana 

yang dilakukan siswa yang mencoba untuk memahami soal 

(Merumuskan/Generating). Langkah ini dilanjutkan dengan langkah yang 

mengerucut, dimana siswa memikirkan metode penyelesaian dan 

menggunakannya dalam rancangan kegiatan (Merencanakan/Planning). Terakhir, 

rencana dilaksanakan dengan cara siswa menyusun penyelesaian 

(Memproduksi/Producing). Higher Order Thinking Skills didefinisikan 

didalamnya termasuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognisi dan kreatif.  

Peneliti hanya membahas berpikir kritis dan berpikir kreatifnya saja karena 

pada saat ini sangat diperlukan seseorang memiliki kedua kemampuan tersebut. Pada 

abad 21 ini peserta didik di tuntut harus memiliki intelektual yang tinggi, mampu 

menganalisis permasalahan yang terjadi dengan baik, dan memilki sejumlah 

keterampilan yang mencakup dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi, dengan 

dimilikinya kemampuan berpikir tingkat tinggi diharapkan peserta didik mampu 

bersaing kedepannya, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

 



 

 

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis  

Pengertian berpikir kritis menurut beberapa ahli, John Dewey berpendapat 

bahwa berpikir kritis merupakan proses yang persistent (terus menerus) dan teliti. 

Berpikir dimulai apabila seseorang dihadapkan pada suatu masalah (perplexity).. 

Untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang sudah 

dimilikinya terjadi suatu proses tertentu diotaknya sehingga ia mampu menemukan 

sesuatu yang tepat dan sesuai untuk digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah 

yang dihadapinya. Dengan demikian yang bersangkutan melakukan proses yang 

dinamakan berpikir.
7
 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran Ayat 190-191, yang 

berbunyi: 

                                  

                          

                        

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka 

peliharalah Kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali imran: 190-191)
8
 

 

Sesuai dengan Al-Qur’an surat Ali imran ayat 190-191, jelas bahwasanya 

Allah SWT menyeru kepada seluruh manusia untuk berpikir dimana dalam ayat ini 
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berpikir tentang bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta dan seluruh 

isinya. Allah SWT menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain, 

manusia memiliki akal (rasio) dan rasa sehingga dengan akal itu manusia mampu 

berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah SWT 

memerintahkan agar setiap muslim senantiasa hati-hati, teliti dan kritis terlebih 

dahulu sebelum mengambil suatu tindakan, apabila setiap orang mampu berpikir 

secara kritis, masalah yang mereka hadapi tentu akan semakin sederhana dan mudah 

dicari solusinya. 

Secara teknis, kemampuan berpikir dalam bahasa Bloom diartikan sebagai 

kemampuan intelektual, yaitu kemampuan menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Dalam bahasa lain kemampuan-kemampuan ini dapat dikatakan 

sebagai kemampuan berpikir kritis.
9
 

Menurut Scriven & Paul, didefinisikan bahwa berpikir kritis adalah proses 

disiplin yang secara intelektual aktif dan terampil mengkonseptualisasi, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang 

dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh pengamatan, pengalaman, refleksi, 

penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk kepercayaan dan tindakan. 

Dalam bentuk contoh, didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang 

melampaui bagian-bagian materi subjek, seperti: kejelasan, ketepatan, presisi, 

konsistensi, relevansi, pembuktian, alasan-alasan yang baik, kedalaman, luas 

dan kewajaran.
10

 

 

Sedangkan menurut Robert Ennis berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk 

akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau 
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dilakukan.
11

 Dengan demikian, berpikir kritis merupakan suatu aktifitas kognitif yang 

berkaitan dengan penggunaan nalar, yang berarti menggunakan proses-proses mental, 

seperti memperhatikan, mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan. Pola 

pikiran tinggi dibentuk berdasarkan cara berpikir kritis. 

Menurut Ennis sebagaimana dikutip oleh Rasyida menyatakan bahwa: 

Melalui berpikir kritis seseorang mampu mengatur, menyesuaikan, mengubah, 

atau memperbaiki pikirannya sehingga ia dapat bertindak lebih tepat. Seseorang 

yang berpikir kritis mampu memilah mana yang baik untuk dilakukan dan mana 

yang tidak. Pengembangan kemampuan berpikir harus seimbang dengan sikap 

yang muncul dari seseorang sebagai hasil proses belajarnya. Kemampuan 

berpikir kritis berdasarkan Ennis diantaranya adalah kemampuan berpikir siswa 

(skor) dalam melakukan klarifikasi dasar, membangun keterampilan dasar, 

membuat kesimpulan, melakukan klarifikasi lanjut, serta mengatur strategi dan 

taktik.
12

  

 

Meskipun terdapat beragam pengertian berpikir kritis, namun hampir semua 

menekankan pada kemampuan dan kecenderungan untuk mengumpulkan, 

mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan 

melalui observasi dan komunikasi serta mampu menimbang keputusan yang sesuai 

dengan tahapan atau indikator-indikator dari berpikir kritis itu sendiri. Berpikir kritis 

juga merupakan kemampuan untuk berpikir bagi dirinya sendiri, dengan kemampuan 

itu seseorang menjadi percaya diri dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan 

yang mempengaruhi kerjanya. 
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Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

meliputi: 

a. Mengenali masalah 

Pengenalan terhadap masalah merupakan langkah awal untuk menunjukkan 

berpikir kritis. Karena, seseorang yang berpikir kritis harus mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. 

b. Menemukan cara-cara yang dipakai untuk menangani masalah 

 Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah mencari cara 

bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan yang lebih luas dan usaha 

yang kreatif untuk mencarinya merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung 

berpikir kritis. 

c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan untuk penyelesaian 

masalah. 

 Seperti pengetahuan yang luas yang diperlukan untuk penyelesaian masalah, 

demikian halnya informasi yang penting yang terkait dengan masalah perlu juga 

untuk dikumpulkan. Informasi yang cukup membuat kita mampu menilai sesuatu 

secara tepat dan akurat. 

d. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai yang tidak dinyatakan. 

 Ini berarti seseorang yang berpikir kritis perlu mengetahui maksud atau gagasan di 

balik sesuatu yang tidak dinyatakan dalam masalah. Dalam hal ini pemikir yang 

kritis dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tajam. 

e. Menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas dalam membicarakan suatu 

masalah. Istilah yang digunakan dalam menanggapi masalah haruslah berkaitan 

dengan topik yang dibahas. Jangan menggunakan istilah yang tidak berkaitan 

dengan pembahasan. Penggunaan istilah demikian dapat menambah masalah baru. 

f. Mengevaluasi data dan menilai fakta serta pernyataan-pernyataan 

g. Mencermati adanya hubungan logis antara masalah-masalah dengan jawaban-

jawaban yang diberikan 

h. Menarik kesimpulan-kesimpulan terhadap suatu masalah.
13

 

 

Pengertian kemampuan berfikir kritis menurut beberapa ahli “john dewey 

berpendapat bahwa berpikir kritis merupakan proses yang persistent(terus menerus) 

dan teliti.berfikir dimulai apabila seeorang dihadapkan pada suatu masalah ( 

perplexity). ia menghadapi suatu yang menghendaki adanya jalan keluar, situasi yang 
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menghendaki adanya jalan keluar tersebut mengundang yang bersangkutan untuk 

memanfaatkan pengetahuan, pemahaman,atau keterampilan yang sudah dimilikinya. 

Untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang sudah 

dimiliki terjadi suatu proses tertentu diotaknya sehingga ia mampu menemukannya 

sesuat yang tepat dan sesuai  untuk digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah 

yang dihadapi. Dengan demikian yang bersangkutan melakukan proses yang 

dinamakan berpikir.
14

  

Sehingga, dapat kita mengerti bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan 

suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk melihat dan memecahkan masalah 

yang ditandai dengan sifat-sifat dan bakat kritis yaitu mempunyai rasa ingin tahu 

yang tinggi imajinatif dan selalu tertantang oleh kemajemukan, berani mengambil 

resiko, dan mempunyai sifat yang tak kalah adalah selalu menghargai hak-hak orang 

lain, arahan bahkan bimbingan orang lain. Sebagaimana tujuan dari berpikir kritis 

adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. 

Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, mengumpulkan informasi yang relevan, secara 

efisien dan kreatif mereka menyusun dan berbuat melalui informasi yang 

dikumpulkannya itu, bernalar secara logika berdasar informasi, dan datang dengan 

kesimpulan yang reliabel dan dapat dipercaya tentang lingkungan yang 

memungkinkannya tinggal dan berhasil di dalamnya. 
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2. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

a. “Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi, atau  unsur-unsur yang ada”. Biasanya  orang mengartikan kreativitas 

sebagai daya cipta, sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. 

Sesungguhnya apa yang diciptakan itu tidak perlu hal-hal yang baru sama sekali, 

tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. 

Yang dimaksudkan dengan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada, dalam arti 

sudah ada sebelumnya, atau sudah dikenal sebelumnya, adalah semua pengalaman 

yang telah di peroleh seorang selama hidupnya. Jelaslah, makin banyak 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang makin banyak pengalaman 

dan pengetahuan yang dimiliki seseorang makin memungkinkan dia 

memanfaatkan dan menggunakan segala pengalaman dan pengetahuan tersebut 

untuk bersibuk diri secara kreatif. Gagasan–gagasan yang kreatif, hasil-hasil karya 

yang kreatif tidak muncul begitu saja. 

b. “ Kreativitas (berpikir kreatif atau berpikir divergen) adalah kemampuan 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, 

ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Makin banyak kemungkinan jawaban 

yang dapat diberikan terhadap suatu masalah makin kreatiflah seseorang. Tentu 

saja jawaban-jawaban itu harus sesuai dengan masalahnya. Jadi, tidak semata-mata 

banyaknya jawaban yang dapat di berikan yang menentukan kreativitas seseorang, 

tetapi juga kualitas atau mutu dari jawabannya. Misalnya: dalam suatu tugas anak-



 

 

anak diminta menyusun kalimat sebanyak mungkin yang terdiru dari tiga kata, 

dimana huruf pertama dari kata tersebut diberikan, misalnya A-M-P , seperti Ani 

Makan Pisang. 

c. Jadi secara operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta 

kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) 

suatu gagasan. Kemampuan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu 

objek atau situasi juga mencerminkan kreativitas, jika dalam penilaiannya 

seseorang mampu melihat objek,situasi,atau masalanya dari sudut pandang yang 

berbeda-beda. Misalnya anak diberi gambar atau uraian mengenai suatu objek atau 

keadaan dan ia diminta mengatakan apa saja yang kurang atau tidak cocok pada 

gambar atau uraian tersebut. 

Berikut ini ciri-ciri aptitude dan nonaptitude akan diuraikan lebih lanjut 

dengan memberikan perumusan (definisi) yang menjelaskan konsepnya, serta contoh 

perilaku siswa yang mencerminkan ciri-ciri tersebut, sebagai tuntutan bagi para 

pendidik.  

a. Ciri –ciri kemampuan berpikir kreatif (Aptitude) 

1. Ketrampilan berpikir lancar 

a. Definisi 

- Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyan  

- Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal 



 

 

- Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

b. Perilaku siswa 

- Mengajukan banyak pertanyaan  

- Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan  

- Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah  

- Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya 

- Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak lain. 

- Dapat dengan cepat melihat kesalahan atau kekurangan pada suatu objek atau 

 situasi. 

2. Ketrampilan berpikir luwes (fleksibel) 

a. Definisi  

- Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi dari sudut 

 pandang yang berbeda-beda. 

- Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda 

- Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran 

b. Dapat melihat suatu masalah perilaku siswa  

- Memberikan aneka ragam pengunaan yang tidak lazim terhada suatu objek  

- Memberikan macam-macam penafsiran (interprestasi) terhadap suatu gambar, 

 cerita, atau masalah 

- Menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda. 

3. Keterampilan Berpikir Orisinal 



 

 

a. Definis 

- Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik 

- Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri 

- Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian 

 atau unsur-unsur 

b. Perilaku siswa 

- Memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh 

 orang lain. 

- Mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha memikirkan cara-cara 

 yang baru. 

- Memiliki a-simetri dalam menggambaratau membuat disain. 

- Memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain. 

4. Ketrampilan memperinci (mengelaborasi) 

a. Definisi 

- Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk 

- Menambahkan atau memperincidetil-detil dari suatu obyek, gagasan, atau 

 situasi sehngga menjadi lebih menari. 

b. Prilaku Siswa 

- Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah 

 dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci. 

- Mengambangkan atau memperkaya gagasan orang lain. 



 

 

5. Keterampilan Menilai (mengevaluasi) 

a. Definisi 

- Menentukan patokan penilaian sendiri dan menemukannya apakah suatu 

 pertanyaan benar. 

- Tidak hanya mencetuskan gagasa\ 

- , tetapi juga melakukannya. 

b. Perilaku siswa 

- Memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri 

- Menentukan pendapatnya sendiri.
15

 

Kreativitas adalah kemampuan yang dirancang untuk menstimulasikan 

imajinasi berdasarkan data dan informasi yang tersedia, untuk memberikan gagasan-

gagasan baru dengan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu  

masalah, yang menekankan pada segi kuantitas, ketergantungan, dan keragaman 

jawaban, menerapkannya dalam pemecahan masalah.
16

 

Kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-

macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Dengan berkreasi orang 

dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan/aktualisasi diri merupakan kebutuhan 

pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup manusia.
17
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Kemampuan  berpikir kreatif merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

siswa dalam belajar sains. Berpikir kreatif dapat mendorong siswa untuk 

menyebutkan banyak ide dan contoh-contoh serta solusi penyelesaian yang 

berhubungan dengan kehidupannya. Hal ini dikarenakan berpikir kreatif merupakan 

tahapan bereksplorasi dan elemen penting dalam memecahkan masalah.
18

  

Berpikir kreatif merupakan suatu proses berpikir untuk mengungkapkan 

hubungan-hubungan baru, melihat sesuatu dari sudut pandang baru dan membentuk 

kombinasi baru dari dua konsep atau lebih yang sudah dikuasai sebelumnya.
19

 

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui akan pentingnya peserta didik 

memiliki dan menggunakan kemampuan berpikir  kreatif dalam pembelajaran dan 

juga kehidupan sehari-hari. Dengan dimilikinya kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik dapat mengungkapkan hubungan-hubungan baru, menemukan solusi terhadap 

suatu masalah, mempunyai banyak ide-ide yang sangat dibutuhkan. Peserta didik 

dapat melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.   
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C.Materi Keankeragaman  Hayati 

a. Keanekaragaman Hayati  di Indonesia  

Keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya: 

Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan rangkaian pegunungan 

sirkum pasifik dan sirkum mediterania yang memiliki banyak gunung berapi sehingga 

tanahnya sangat subur. Lingkungan abiotik yang bervariasi menyebabkan di 

Indonesia terdapat hewan dan tumbuhan yang bervariasi. Keanekaragaman hayati di 

Indonesia berdasarkan penyebarannya: spesies-spesies melakukan persebaran ke 

berbagai daerah dan melakukan adaptasi sehingga terjadi pembentukan spesies baru 

yang sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ditempatinya. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Persebaran 

fauna di Indonesia: oriental (Indonesia bagian barat), Zona peralihan (oriental-

australian), zona Australian (Indonesia bagian timur). 

Gambar 2.1 

Macam-macam Keanekaragaman Hayati di Indonesia 

 Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+keanekaragaman+hayati&rlz 

 



 

 

b. Pengaruh Kegitan Manusia Terhadap Keanekaragamna Hayati 

I. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati: 

 Ladang berpindah, penebangan liar dapat menyebabkan kerusakan hutan 

 Punahnya bibit lokal yang tidak unggul akibat penggunaan bibit yang unggul 

 Perburuan liar dan penangkapan ikan tanpa kenal batas dapat memusnahkan 

jenis-jenis hewan dan ikan 

 Industrialisasi menyebabkan polusi 

 Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak lingkungan. 

Gambar 2.2 

Kegiatan Negatif Manusia Terhadap Keanekaragaman Hayati 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=kegiatan+negatif+manusia+terhadap+keanek

aragaman+hayati&rlz 

 

II. Kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati: 

 Penghijauan atau reboisasi 

 Penangkaran 

 Pengendalian hama secara biologi 

 Pelestarian in situ dan ex situ.  



 

 

Gambar 2.3  

Kegiatan Positif  Manusia Terhadap Keanekaragaman Hayati 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=kegiatan+negatif+manusia+terhadap+keanek

aragaman+hayati&tbm. 

 

Pelestarian in situ dapat dilakukan dengan mendirikan kawasan pelestarian di 

habitat aslinya seperti cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional. Pembiakan 

ex situ dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. 

c. Usaha Pelestarian Keanekaragaman Hayati 

 Hutan lindung 

 Cagar alam 

 Taman nasional 

 Suaka margasatwa 

 Kebun raya hutan wisata 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2.4 

Taman Nasional Way Kambas 

 
Sumber : https://www.google.co.id/search?q=gambar+taman+nasional&rlz 

 

d. Pemanfaatan Sumber 

 Sumber Pangan  

 Bahan baku bangunan 

 Sumber pendapatan  

 Sumber Plasma Nutfah 

Gambar 2.5 

Keanakeragamana Hayati Sebagai Sumber Pangan 

 
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=sumber+pangan&rlz 

https://www.google.co.id/search?q=gambar+taman+nasional&rlz


 

 

D. Kerangka Berpikir 

Pendidik di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dalam meningkatkan 

mutu pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian 

hasil belajar diantaranya dengan menggunakan metode pembelajaran, tetapi pendidik 

masih enggan untuk melakukan model pembelajaran inkuiri. 

Materi pembelajaran keanekaragaman hayati merupakan materi yang penting 

untuk dipelajari. Dalam pembelajaran keanekaragamn terdapat banyak permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari teori belajar yang telah diuraikan 

didepan, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran penemuan dan pembelajaran 

yang bermakna. Maka dari itu, peneliti mengusung penelitian penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing untuk meningkatkan  higher orger thingking skill 

khususnya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Dari penelitian ini diharapkan peserta 

didik dapat memahami materi keanekaragaman hayati dengan baik dan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari. 

E.  Hipotesis Penelitian 

Sudjana menyebutkan bahwa penelitian adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk 

melakukan pengecekkannya.
20

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan  masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. Oleh sebab itu, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
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1. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian apakah penerapan model 

pembelajaran inkuri dapat meningkatkan higher orgder thingking skill peserta didik 

kelas X di SMA Muahammadiyah 2 Bandar Lampung 

a. Penerapan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan higher orgder 

thingking skill siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

b. Terdapat perbedaan antara peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis dan  berpikir kreatif terhadap higher order thingking skill. 

c. Terdapat Interaksi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

higher order thingking skill . 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar 

Lampung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester I  Bulan 

September Tahun Pelajaran 2017/2018. 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

quasi eksperimen (eksperimen semu), karena peneliti tidak memungkinkan untuk 

mengontrol semua variabel yang muncul. Rancangan eksperimen dalam penelitian 

yang dilakukan adalah dengan pola posttest-only control design.  Jenis 

eksperimen yang digunakan adalah Factorial Design (Desain Faktorial). Desain 

Faktorial ini adalah modifikasi desain posttes kelas kontrol yang membolehkan 

investigasi dengan variabel bebas tambahan.
1
 Desain ini mempunyai variabel 

moderator yang dapat menjadi variabel perlakuan atau variabel karakteristik 

subjek.   
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Adapun diagram desain faktorial ini sebagai berikut:
2
 

Treatment X1 Y1 O 

Control X2 Y1 O 

Treatment X1 Y1 O 

Control X2 Y1 O 

Keterangan:  

X1  = Model Inkuiri Terbimbing 

X2  = Tanpa Model Inkuiri Terbimbing 

        Y1  = Higher order thingking skill (berpiki kritis dan berpikir kreatif) 

O = Posttes 

 

Pada kelompok eksperimen mendapat perlakuan pembelajaran Biologi 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing (X1), sedangkan pada 

kelompok kontrol mendapat perlakuan pembelajaran Biologi dengan tanpa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing (X2), untuk variabel moderator yaitu higher 

order thingking skill(berpikri kritis dan berpikir kreatif) dalam pembelajaran 

Biologi. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain faktorial 2 

x 2. Desain ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Faktorial Penelitian 

Perlakuan (Ai) 

Variabel 

Kemampuan 

berpikir kritis (B1) 

Kemampuan berpikir 

kreatif (B2) 

Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing 

(A1) 
A1B1 A1B2 

Pembelajaran Kovensional (A2) A2B1 A2B2 

Keterangan AiBj : Rata-rata higher order thingking skill (berpiki kritis dan berpikir kreatif) 

dengan menggunakan model inkuiri terbimbing dan tanpa model inkuiri terbimbing (i = 1,2 ) pada 

peserta didik yang memilik higher order thingking skill (berpiki kritis dan berpi 

kir kreatif) 
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C. Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel yaitu variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) 

dan variabel yang dipengaruhi (variabel terikat). Adapun variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang cenderung dapat dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah higher order 

thingking skill  (berpikir kritis dan berpikir kreatif) 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang cenderung mempeengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing.  

D. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran model inkuiriterbimbing adalah rangkaiankegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secarakritis dan analitis 

untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya 

jawab antara guru dan siswa. 

2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order ThingkingSkill     

(HOTS) itu adalah berpikir tingkat tinggiberada pada bagianatas taksonomi 

kognitif Bloom, tujuan pengajaran di balik taksonomikognitif yang dapat 

membekali pesertadidik untuk melakukan transferpengetahuan, danmampu 



 

 

berpikir artinya peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka kembangkan selamabelajar pada konteks yang 

baru 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak kelas, dengan cara 

menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas X yang ada di sekolah, 

kemudian diundi hingga 2 kali pengambilan acak. Pengambilan acak pertama 

untuk menentukan kelompok kelas eksperimen yang memperoleh model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing  sedangkan pengambilan acak yang kedua untuk 

menentukan kelompok kelas kontrol yang tidak menggunakan model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing   

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang berjumlah 144 peserta didik dengan 

distribusi kelas sebagai berikut 

Tabel 3.2 

Distribusi Peserta Didik Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 
No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 X A 36 

2 X B 36  

3 X C 36  

4 X D 36 

Jumlah Keseluruhan 144 

        Sumber: Dokumen SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

 

 



 

 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X A,  

sebagai kelas eksperimen dan kelas X C sebagai kelas kontrol.  

3.Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan teknik acak kelas.
3
 

yaitu peserta dianggap memiliki  karakteristik yang sama atau homogen, jika 

dilihat dari alokasi waktu untuk mata pelajaran IPA biologi, jumlah peserta didik 

serta rata-rata kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan 

penelitian, dan tahap akhir penelitian. Langkah-langkah tahapan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan sebagai berikut: 

a. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas penelitian 1, 2 dan 3. 

b. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi; 

perangkat tes kemampuan berpikirkritis dan kemampuan berpikirkreatif pada 

materi keanekaragaman hayati,  dan catatan lapangan. 

c. Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud,tujuan, dan cara kerja 

penelitian kepada pesertadidik mengenai  penilaian  dan seluruh instrumen 
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penelitian yang digunakan. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksaan penelitian ini, meliputi: 

a. Latihan dan Pembiasaan 

1) Melakukan sosialisasi tentang tes kemampuan berpikirkritis, berpikirkreatif 

dan angket respon peserta didik. 

b. Pengambilan Data. 

1) Peserta didik melakukan proses pembelajaran. 

2) Memberikan Posttest kemampuan berpikirkritis dan 

kemampuanberpikirkreatif pada materi keanekaragaman hayati setelah 

melakukan pembelajaran. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahapan akhir penelitian ini adalah: 

1) Memberikan penilaian setelah mereka mengerjakan  Postess 

2) Penelitian ini dilaksanakan selama dua kali pertemuan 

3) Mengumpulkan data berupa angket respon peserta didik.  

H. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan  pengumpulan data dengan tujuan untuk melengkapi semua data 

dan tidak dapat diperoleh dengan suatu  saja, maka data dapat diperoleh dari  

pengumpulan data lainnya, sehingga antara masing-masing  pengumpulan data 

saling bekerja sama untuk melengkapi data-data yang diperlukan. 



 

 

Ada beberapa  pengambilan data yang peneliti gunakan antara lain: 

1. Tes  

Menurut Anastasi, yang dimaksuddengan tes adalahalat pengukur yang 

mempunyai standar obyektif sehingg dapat digunakan secara meluas, serta dapat 

betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau 

tingkah laku individu.
4
 Tes yangdigunakan berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab. Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik. Tes 

dilaksanakan satu kali yakni pada akhir  pembelajaran (posttest) setelah mendapat 

perlakuan pada akhir pembelajaran. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang 

fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian 

dokumentasi ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya.
5
 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik serta penerapan 

model pembelajaran inkuiri. Bentuk dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa daftar peserta didik, profil sekolah, foto-foto kegiatan 

pembelajaran dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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I. Bentuk Instrumen Penelitian 

1.Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mempermudah pengumpulan data sehingga mudah diolah.
6
 Dalam 

penelitian ini digunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data yang 

akurat. Tabel 3.3 berikut ini menyajikan instrumen-instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan tujuannya. 

Tabel 3.3 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

No Jenis Instrumen Tujuan Intrumen Sumber 

Data 

Waktu 

1. Tes  Untuk mengetahui 

tingkat kemampuan 

berpikir kritis dan 

kreatif peserta didik 

sebelum dan setelah 

penerapan model 

pembelajaran inkuri 

Peserta 

didik 

Pada awal 

dan akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

2 Catatan 

Lapangan 

Untuk mengetahui 

hal-hal yang terjadi 

selama proses 

pembelajaran dan 

mendeskripsikan 

semua kejadian yang 

ada selama penelitian 

berlangsung serta 

sebagai bukti telah 

melakukan penelitian 

Peneliti dan 

observer 

Sepanjang 
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Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tes  

 Instrumen tes kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif yang 

digunakan adalah  tes akhir (posttest) materi keanekaragaman hayati kelas X 

semester ganjil. Tipe tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe subjektif 

bentuk uraian (essay) karena dengan bentuk uraian akan terlihat strategi peserta 

didik dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu bertujuan untuk mengetahui 

proses berpikir, langkah-langkah pengerjaan, dan ketelitian siswa dalam 

menjawab soal. Validitas dan reliabilitas soal tes kemampuan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif dilakukan untuk mendapatkan soal yang memadai dari segi 

validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Tabel dibawah ini 

pedoman penskoran higher order thingking skill (berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. 

Tabel 3.4 

 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 
No  Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Sub Indikator Kreatif Skor 

1. Berpikir Lancar Mencetuskan Banyak Jawaban 3 

2. Berpikir Luwes  Menghasilkan Jawaban Dari 

Sudut Pandang Yang Berbeda 

3 

3. Berpikir Original  Mampu Melahirkan Ungkapan 

Baru  

3 

4. Berpikir Elaboratif Menambah Dan Merinci 

Detail Suatu Gagasan 

3 

5. Berpikir Menilai Tidak Hanya Mencetuskna 

Gagasan Tapi Juga 

Melakukannya 

3 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.5 

 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 
No  Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Sub Indikator Kreatif Skor 

1. Membangun 

keterampilan  

Mempertimbangkan apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak 

3 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar 

Menghasilkan Jawaban Dari Sudut 

Pandang Yang Berbeda 

3 

3. Menyimpulkan  Menginduksi dan mempertimbnagkan 

induksi 

3 

4. Memberikan 

penjelasaan 

lanjut 

Mengindentifikasi asumsi 3 

5. Mengatur 

strategi 

Menentukan suatu tindakan 3 

 

2. Catatan Lapangan 

Dokumentasi pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu dalam bentuk 

catatan lapangan yang berupa catatan harian yang digunakan untuk mencatat hal-

hal yang terjadi selama penelitian dan dalam bentuk dokumentasi foto untuk 

menggambarkan semua keadaan yang ada pada saat penelitian dan digunakan 

sebaga bukti bahwa telah melakukan penelitian. Hasil dokumentasi digunakan 

untuk memperkuat pembahasan hasil penelitian. 

J.   Analisis Uji Coba Instrumen 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang diuji coba yaitu instrumen 

penelitian berupa tes kemampuan berpikir kritis dan kemmapuan berpikir keatif  

peserta didik. Tes kemampuan berpikirkritis dan berpikirkreatif tersebut diuji coba 

melalui uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji tingkat kesukaran dan 

uji daya pembeda. 



 

 

1. Reliabilitas Instrumen 

 Reabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang 

dihasilkan. Dinyatakan reliabel jika pengukurannya konsisten, cermat dan akurat. 

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menguji keajegan soal yang digunakan 

dan mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

pengukurannya dapat dipercaya. Formula yang dipergunakan untuk menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan Koefisien 

Cronbach Alpha, yaitu: 
7
 

   r11 = ( 
𝑘

𝑘−1
) (1 −

ƩSi 2

Si 2
) 

Keterangan: 

 r11 : Reabilitas instrumen secara keseluruhan  

k  : Banyaknya item/butir soal 

Si
2
  : Varians total 

ƩSi
2 : 

Jumlah seluruh varians masing-masing soal 

             Kriteria Reliabilitas soal adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Kriteria Reliabilitas Soal 

Reliabilitas (R11) Kriteria 

0,81-1,00 Sangat Tinggi 

0,71-0,90 Tinggi 

0,41-0,70 Sedang 

0,21-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 
Sumber : Sugiyono,  Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta, , 2013, h. 131. 

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien reliabilitas tes pada 

umumnya digunakan kriteria sebagai berikut : 
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1) Apabila 𝑟11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,70 berarti tes hasil 

belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas 

yang tinggi (reliabel) 

2) Apabila 𝑟11 lebih kecil dari pada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel). 

  Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft 

Office Exel 2007 

2. Validitas Instrumen 

 Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Validitas merupakan ukuran ketepatan, keabsahan atau kesahihan suatu instrumen 

sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
8
 

 Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

dan validitas isi. Untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan pendapat 

para ahli. Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang 

akan diukur dengan berlandaskan pada teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli sebagai validator
9
. Untuk instrumen yang berbentuk 

tes, pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan isi instrumen 

dengan materi pelajaran yang telah diajarkan
10

. 
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 Untuk menguji validitas instrumen dapat dihitung dengan koefesien 

korelasi menggunakan Product Moment dengan mencari angka korelasi “r” 

product moment (rxy) dengan derajat kebebasan sebesar (N-2) sebagai berikut : 

rxy= 
N  XY−  X ( Y)

  N  X2− ( X)2  N  Y2− ( Y)2 
 

Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y. 

Ʃxy  = jumlah hasil kali antara deviasi skor – skor X (yaitu x) dan deviasi skor-      

     skor Y (yaitu skor y). 

Ʃx
2
  = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor X. 

Ʃy
2
      = jumlah kuadrat dari deviasi tiap skor Y.

11
 

 

Nilai rxy akan dibandingkan dengan koefisien korelasi table nilai “r”  

product moment pada taraf signifikan 5%. Apabila nilai rxy hasil koefisien korelasi 

lebih besar (>) dari nilai rtabel, maka hasil yang diperoleh adalah signifikan, 

artinya butir soal tes dinyatakan valid. Nilai rxy adalah nilai koefisien korelasi dari 

setiap butir/ item soal sebelum dikoreksi, kemudian dicari corrected item-total 

correlation coefficient dengan rumus sebagai berikut : 

𝑟𝑥  (𝑦−1)= 
𝑟𝑥𝑦 𝑠𝑦−𝑠𝑥

 𝑆𝑦+ 
2 𝑆𝑥

2− 2𝑟𝑥𝑦 (𝑠𝑦 )(𝑠𝑥 )
 

Nilai 𝑟𝑥  (𝑦−1)akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel 

Jika 𝑟𝑥  (𝑦−1) >rtabel, maka instrumen valid.
12
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3. Uji Tingkat Kesukaran 

 Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana yang 

termasuk mudah, sedang, dan sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah dan juga tidak terlalu sukar dengan kata lain tingkat kesukaran suatu item 

soal dapat dikatakan sedang. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta 

didik untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Tingkat kesukaran 

suatu butir item soal dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:
13

 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

B : Jumlah peserta didik yang menjawab soal tes dengan benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks soal yang digunakan adalah sebagai berikut.
14

 

Tabel 3.7 

Indeks Tingkat Kesukaran 

Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 
Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 372. 
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4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalahkemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan pesertadidik yang 

kurang pandai (berkemampuan rendah). Bagi suatusoalyang dapat dijawab dengan 

benar oleh peserta didik pandai maupun peserta didik kurang pandai, maka soal 

itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua 

peserta didik baik pandai maupun kurang pandai tidak dapat menjawab dengan 

benar. Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa yang 

pandai saja.
15

 Indeks daya pembeda dapat diukur dengan menggunakan rumusan 

seperti dibawah ini: 

 𝐷𝑃 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 
Di mana : 

D    = Discriminatory power (angka indeks deskriminasi item) 

PA  = Proporsi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab dengan 

betul butir item yang bersangkutan. 

 

PA ini diperoleh dengan rumus : 

PA = 
BA

JA
 

Keterangan : 

BA = Banyaknya peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab dengan 

betul        butir item yang bersangkutan. 

JA = Jumlah peserta didik yang termasuk dalam kelompok atas. 

 

PB  = Proporsi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab dengan 

betul butir item yang bersangkutan. 

PB ini diperoleh dengan rumus : 

PB = 
BB

JB
 

Di mana : 

BB= Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang dapat menjawab dengan 

      betul butir item yang bersangkutan. 
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JB  =  Jumlah peserta didik yang termasuk dalam kelompok bawah.
16

 

 

         Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Uji Daya Pembeda 

Daya Beda (DP) Interprestasi Daya Beda 

DP < 0,20 Jelek 

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 

0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik 

0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat Baik 
Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2013, 

h..389. 

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat diskriminasi 

atau daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1,00. Butir- 

butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai tingkat diskriminasi 

0,4 sampai 0,7. 

K. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis variansi 

yaitu ANAVA dua jalan atau two-ways ANOVA. Analisis Variansi (ANAVA) atau 

Analysis of Variances (ANOVA) adalah prosedur pengujian kesamaan beberapa 

rata-rata populasi. Dalam analisis variansi, dapat dilihat variasi-variasi yang 

muncul karena adanya beberapa perlakuan untuk menyimpulkan ada atau 

tidakanya perbedaan rata-rata pada k populasi. 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan 

peneliti adalah uji Liliefors. Rumus uji Liliefors adalah sebagai berikut: 

𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑀𝑎𝑥 𝑓 ᵶ − 𝑆 ᵶ  , 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐿(𝛼 ,𝑛) 

Dengan hipotesis: 

H0 : data mengikuti sebaran normal 

H1 : data tidak mengikuti sebaran normal 

Kesimpulan: Jika 𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 diterima. 

Langkah-langkah uji Liliefors adalah: 

a) Menpendidiktkan data 

b) Menentukan frekuensi masing-masing data 

c) Menentukan frekuensi kumulatif 

d) Menentukan nilai ᵶ dimana ᵶ𝑖 =
𝑥𝑖−𝑥 

𝑠
, dengan 

i. 𝑥 =
 𝑥𝑖

𝑛
, 𝑆 =   (𝑥𝑖−𝑥 )

2

𝑛−1
 

e) Menentukan nilai 𝑓(ᵶ), dengan menggunakan tabel ᵶ 

f) Menentukan 𝑆 ᵶ =
𝑓𝑘𝑢𝑚

𝑛
 

g) Menentukan nilai 𝐿 = |𝑓 ᵶ − 𝑆 ᵶ | 

h) Menentukan nilai 𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑀𝑎𝑥 𝑓 ᵶ − 𝑆 ᵶ   

i) Menentukan nilai 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐿 𝛼 ,𝑛  



 

 

Membandingkan 𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dan membuat kesimpulan. Jika 𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤

𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 diterima. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Untuk menguji homogenitas variansi ini 

digunakan metode Bartlett dengan rumus sebagai berikut: 

𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = ln 10  {𝐵 − 𝑑𝑘 log 𝑆2

𝑘

𝑖−1
 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 = 𝜒(𝛼 ,𝑘−1)

2  

Hipotesis dari uji Bartlett adalah sebagai berikut: 

H0 : Data Homogen 

H1 : Data tidak Homogen 

Kriteria penarikan untuk uji Bartlett adalah sebagai berikut.  

Jika 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≤ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka H0 diterima. 

Langkah-langkah uji Bartlett sebagai berikut: 

a) Menentukan varians masing-masing kelompok data. Rumus varians 𝑠2 =

 (𝜒 𝑖−𝜒 )2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 

b) Menentukan varians gabungan dengan rumus 𝑆2𝑔𝑎𝑏 =
 𝑑𝑘𝑆𝑖

2𝑘
𝑖=1

 𝑑𝑘
 dimana 𝑑𝑘 = 

derajat kebebasan (n -1) 

c) Menentukan nilai Bartlett dengan rumus 𝐵 = ( 𝑑𝑘𝑘
𝑖=1 ) log 𝑆2𝑔𝑎𝑏  



 

 

d) Menentukan nilai chi kuadrat dengan rumus 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = ln 10  {𝐵 −

 𝑑𝑘 log 𝑆2𝑘
𝑖−1   

e) Menentukan nilai 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 = 𝜒(𝛼 ,𝑘−1)

2   

Membandingkan 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  dengan 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , kemudian membuat kesimpulan. Jika 

𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≤ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka H0 diterima. 

b. Uji Hipotesis  

1) Annava 

Setelah uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, maka dilakukan uji 

hipotesis. Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan analisis variansi dua jalan sel 

tak sama. Model untuk data populasi pada analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama yaitu: 

𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 +  𝛼𝛽 𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘  

Keterangan: 

𝑋𝑖𝑗𝑘  : data (nilai) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

𝜇 : rata-rata dari seluruh data (rata-rata besar, grand mean) 

𝛼𝑖  : 𝜇𝑖 − 𝜇  efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1, 2 

𝛽𝑗  : 𝜇𝑗 − 𝜇  efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j =1, 2 

 𝛼𝛽 𝑖𝑗 : 𝜇𝑖𝑗 −  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗   kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada 

variabel terikat 

𝜀𝑖𝑗𝑘  : deviasi data 𝑋𝑖𝑗𝑘  terhadap rata-rata populasinya 𝜇𝑖𝑗  yang berdistribusi 

normal dengan rata-rata 0 



 

 

i   : 1, 2 yaitu : 1, 2 yaitu: 1 = pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing, 2 = 

pembelajaran tanpa model inkuiri terbimbing  

 j    : 1, 2,  yaitu: kategori higher order thingking skill( berpikir kritis dan berpikir 

kreatif)  

Prosedur dalam penelitian menggunakan analisis variansi dua jalan, yaitu: 

a) Hipotesis  

a) H0A: 𝛼𝑖  = 0; untuk i = 1, 2 (tidak terdapat perbedaan pengaruh model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan model pembelajaran tanpa inkuiri 

terbimbing terhadap higher order thingking skill( berpikir kritis dan berpikir 

kreatif) peserta didik 

H1A: 𝛼𝑖 ≠ 0; untuk i = 1, 2 (terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan model pembelajaran tanpa inkuiri terbimbing 

terhadap higher order thingking skill( berpikir kritis dan berpikir kreatif) 

b) H1B: 𝛽𝑗 = 0; untuk j = 1, 2,  (tidak terdapat perbedaan pengaruh peserta didik 

yang memiliki higher order thingking skill( berpikir kritis dan berpikir kreatif) 

c) H1B: 𝛽𝑗 ≠ 0; untuk j = 1, 2,(terdapat perbedaan pengaruh peserta didik yang 

memiliki higher order thingking skill(berpikir kritis dan berpikir kreatif)  

peserta didik 

Keterangan: 
𝛼𝑖  : efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1, 2 

𝛽𝑖  : efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j = 1, 2,  

(𝛼𝛽)𝑖𝑗  : kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat 

dengan: 

i = 1, 2 yaitu:  

1 : model pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

2 : tanpa model pembelajaran inkuiri terbimbing 



 

 

j = 1, 2,  yaitu 

1 : kemampuan berpikir kritis 

2 : kemampuan berpikir kreatif 

2) Taraf Signifikansi (α) = 5% 

3) Komputasi  

a) Notasi dan Tata Letak 

Bentuk tabel analisis variansi dua jalan berupa bentuk baris dan kolom, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Notasi dan Tata Letak Analisis Variansi Dua Jalan17
 

                        

                                  B                

 A 

 

  

Kemampuan 

berpikir 

kritis 

(B1) 

Kemampuan 

berpikir 

kreatif  

(B2) 

Model 

Pembelajaran 

(A) 

 

Inkuiri 

Terbimbing (A1) 

 

 36

88

 

 

 

 

 

 

 36

90

 

 

 

 

Tanpa  

InkuiriTerbimbing 

(A2) 

 

 36

58

 

 

 

 

 

 

 36

59

 

 

 

 

 
Keterangan: 

A : Model pembelajaran 

B : Higher Order Thingking Skill( berpikir kritis dan berpikir kreatif) 

A1 :Pembelajaran Biologi dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

A2 :Pembelajaran Biologi tanpa model pembelajaran inkuiri terbimbing 

B1 : Higher Order Thingking Skill( berpikir kritis) 

B2 : Higher Order Thingking Skill( berpikir kreatif) 
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ABij :Rata-rata Higher Order Thingking Skill( berpikir kritis dan berpikir kreatif) peserta didik      

dengan atau tanpa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing  

  

Pada analisis dua jalan sel tak sama didefinisikan notasi-notasi sebagai 

berikut: 

𝑛𝑖𝑗  : ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j, banyaknya data amatan 

pada sel ij, frekuensi sel ij 

𝑛  : rata-rata harmonik frekuensi seluruh sel = 
𝑝𝑞

 𝑖𝑗
1

𝑛 𝑖𝑗

 

𝑁 :  𝑛𝑖𝑗𝑖,𝑗  banyaknya seluruh data amatan 

𝐶 =
( 𝑥𝑘 𝑖𝑗𝑘 )2

𝑛𝑖𝑗
  

𝑆𝑆𝑖𝑗 =  𝑥𝑖𝑗𝑘
2

𝑘 −
( 𝑥𝑘 𝑖𝑗𝑘 )2

𝑛𝑖𝑗
  : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

AB    ij  : rata-rata pada sel ij 

𝐴𝑖 =  𝐴𝐵    𝑖𝑗𝑗  : jumlah rata-rata pada baris ke-i 

𝐵𝑗 =  𝐴𝐵    𝑖𝑗𝑗  : jumlah rata-rata pada baris ke-j 

𝐺 =  𝐴𝐵    𝑖𝑗𝑖,𝑗  : jumlah rata-rata pada semua sel 

 

b) Komponen Jumlah Kuadrat 

Didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai berikut: 

(1) = 
𝐺2

𝑝𝑞
; (2) =  𝑆𝑆𝑖𝑗𝑖,𝑗 ;  (3) =  

𝐴𝑖
2

𝑞𝑖
; 

(4) =  
𝐵𝑗

2

𝑝𝑗 ; (5) =  𝐴𝐵    𝑖𝑗
2

𝑖,𝑗  

   

Terdapat lima jumlah kuadrat pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama, yaitu jumlah kuadrat baris (JKA), jumlah kuadrat kolom (JKB), jumlah 

kuadrat interaksi (JKAB), jumlah kuadrat galat (JKG), dan jumlah kuadrat total 



 

 

(JKT). Berdasarkan sifat-sifat matematis tertentu dapat diturunkan formula-

formula untuk JKA, JKB, JKAB, JKG, dan JKT sebagai berikut: 

JKA = 𝑛   3 −  1   

JKB = 𝑛   4 −  1   

JKAB = 𝑛   1 +  5 −  3 −  4   

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

 

c) Derajat Kebebaasan (dk) 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah: 

dkA = p – 1 

dkB = q – 1 

dk AB = (p – 1)( q – 1) 

dkG = N – pq 

dkT = N – 1  

d) Rata-rata Kuaadrat (RK) 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing 

diperoleh rata 

rata berikut: 

RKA = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐴
 

RKB = 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
 

RKAB = 
𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐴𝐵
 

RKG = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑘𝐺
 

 

c)  Statistik Uji 

Statistik uji analisis ANAVA dua jalan dengan sel yang tak sama ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Untuk H0A adalah 𝐹𝑎 =
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝐺
 yang mempunyai nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan N-pq; 



 

 

(2) Untuk H0B adalah 𝐹𝑏 =
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝐺
 yang mempunyai nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan N-pq; 

(3) Untuk H0AB adalah 𝐹𝑎𝑏 =
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝐺
 yang mempunyai nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1)(q – 1) dan N – pq; 

(4) Menentukan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Untuk masing-masing nilai F di atas, nilai 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 nya adalah: 

(a) 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk 𝐹𝑎  adalah 𝐹𝑎 ;𝑝−1,𝑁−𝑝𝑞  

(b) 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk 𝐹𝑏  adalah 𝐹𝑏 ;𝑞−1,𝑁−𝑝𝑞  

(c) 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk 𝐹𝑎𝑏  adalah 𝐹𝑎𝑏 ; 𝑝−1 (𝑞−1),𝑁−𝑝𝑞  

(d) Rangkuman analisis variansi dua jalan 

Tabel 3.10 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

F
*
  : nilai F yang diperoleh dari tabel 

dk  : derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat 

JKA : jumlah kuadrat baris (A) 

JKB : jumlah kuadrat kolom (B) 

JKG : jumlah kuadrat galat 

JKT : jumlah kuadrat total 

RKA : rata-rata kuadrat baris (metode) = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐴
 

Sumber Dk JK RK 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Baris (A) p – 1  JKA RKA 𝐹𝑎  F
*
 

Kolom (B) q – 1  JKB RKB 𝐹𝑏  F
*
 

Interaksi (AB) (p – 1)(q – 1) JKAB RKAB 𝐹𝑎𝑏  F
*
 

Galat  N – pq JKG RKG - - 

Total  N – 1  JKT - - - 



 

 

RKB : rata-rata kuadrat kolom (gaya kognitif) = 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
 

RKAB: rata-rata kuadrat interaksi 
𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐴𝐵
 

RKG  : rata-rata kuadrat galat = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑘𝐺
 

 

 

(e) Keputusan Uji 

(1) H0A ditolak jika 𝐹𝑎 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

(2) H0A ditolak jika 𝐹𝑎 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

(3) H0A ditolak jika 𝐹𝑎 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

3. Uji Komparasi Ganda dengan Metode Scheffe’ 

Metode Scheffe digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis variansi 

dua jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

nol ditolak. Uji komparasi ganda dengan metode Scheffe’ dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan kolom dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerataan yang ada. 

b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

c. Menentukan taraf signifikansi (𝛼) = 0,05 

d. Mencari nilai statistik uji F dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

 𝐹𝑖−𝑗 =
 X i − X j 

2

RKG  
1

ni
 + 

1

nj
 
 

Keterangan: 

𝐹 𝑖 −𝑗  : nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j 

X i  : rataan pada kolom ke-i 



 

 

X i  : rataan pada kolom ke-j 

RKG :  

𝑛 𝑖   : ukuran sampel kolom ke-i 

𝑛 𝑗   : ukuran sampel kolom ke-j 

e. Daerah Kritik (DK) = {F│ F  > (q – 1) Fα ; q – 1, N – pq} 

f.  Menentukan keputusan uji kemudian menentukan kesimpulan
18

 

Jika data kenormalan dan homogenitas tidak terpenuhi maka akan 

menggunakan uji non parametrik yaitu kruskal wallis. Uji kruskal Wallis adalah 

uji non-parametric yang digunakan untuk menguji k sampel independen bila 

datanya berbentuk ordinal.
19
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rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 



 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 

A. Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 dengan menerapkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk meningkatkan 

Higher Order Thingking Skill pada materi keanekaragaman hayati. Maka didapatkan 

data hasil penelitian meliputi: 1. Gambaran umum pembelajaran Biologi di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, 2. Peningkatan Higher Order ThingkingSkill 

pada materi keanekaragaman hayati. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk 

uraian dan Tabel yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini: 

1. Gambaran Umum Pembelajaran Biologi SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung 

Proses pembelajaran biologi di SMAMuhammadiyah 2 Bandar Lampung 

sebelum penelitian masih bersifat satu arah dimana pendidik memberikan materi 

dengan menggunakan media cetak berupa buku, gambar,alat LCD dan peserta didik 

mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran Biologi yang 

berlangsung kurang maksimal dan juga tidak dilengkapi dengan adanya praktikum 

 



 

 

jadi peserta didik hanya diberikan teori-teori mengenai pelajaran dan mengerjakan 

tugas.  

Keadaan sarana dan prasarana proses pembelajaran Biologi di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung sudah sesuai untuk mendukung pembelajaran 

Biologi. Tetapi peserta didik kurang diberikan kesempatan dalam meningkatkan 

Higher Order ThingkingSkill yang dimilikinya. Pada pembelajaran Biologi 

sebelumnya pendidik pernah menggunakan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

tetapi tidak maksimal pada materi kenakeragaman hayati, karena  peserta didik tidak 

di perkenankan untuk menjelajah lama sekitar untuk melihat langsung 

keanekaragaman hayati apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Jika peserta didik 

melihat langsung itu akan dapat meningkat kemampauan Higher Order Thingking 

Skill peserta didik tersebut. 

2. PeningkatanHigher Order ThingkingSkill Peserta Didik Pada Materi 

KenakeragamanHayati 

Higher Order Thingking Skill merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

yang berada pada bagian atas taksonomikognitifBloom, tujuan pengajaran di balik 

taksonomi kognitif yang dapat membekali peserta idik untuk melakukan transfer 

pengetahuan, dan mampuberpikir artinya peserta didik mampu menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang mereka kembangkan selama belajar pada konteks 

yang baru. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tes Higher Order Thingking Skill (berpikir kritis dan berpikir 

kreatif) sebagai data utama. 



 

 

Berdasarkan hasil judgment dan uji coba instrumen maka diperoleh sebanyak 

10 pertanyaan dalam bentuk uraian untuk mengukur higher order thingking skill 

peserta didik materi kenakeragaman hayati. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada 

uraian berikut ini: 

a. Data Higher Order Thingking Skill (Berpikir Kritis)  Pada Materi 

Keanekaragaman Hayati Kelas Eksperimen dan Kelas kontrol 

Peneliti melakukan pembelajaran sebanyak 3 kali yang dilaksanakan pada 

tanggal 3 dan 10 September 2017 untuk kelas eksperimen dan tanggal 1 dan 6 

September 2017 untuk kelas kontrol. Setelah data dari setiap variabel terkumpul, 

selanjutnya data tersebut dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Berdasarkan data nilai Higher Order ThingkingSkill (berpikir kritis) peserta 

didik, diperoleh data nilai tertinggi (Xmaks), nilai terendah (Xmin), nilai rata-rata (X ), 

median (Me), modus (Mo), jangkauan (J), dan simpangan baku (s) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Rangkuman hasil data penelitian nilai keterampilan 

proses sains kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Penelitian Higher Order Thingking Skill Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Xmaks Xmin 
Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

𝐗  Me Mo J S 

Eksperimen 100 60 86  87 93 40 13,62 

Kontrol 67 33 51 53 60 33 11,50 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata 

higher order thingking skill (berpikir kritis)  peserta didik antara kelas eksperimen 



 

 

dan kelas kontrol. Kelas ekperimen memiliki rata-rata higher order thingking skill 

(berpikir kritis)  yang lebih tinggi dari kelas kontrol.  

b. Data Higher Order Thingking Skill (Berpikir Kreatif) Pada Materi 

Keanekaragaman Hayati Kelas Eksperimen dan Kelas kontrol 

Peneliti melakukan pembelajaran sebanyak 3 kali yang dilaksanakan pada 

tanggal 3 dan 10 September 2017 untuk kelas eksperimen dan tanggal 1 dan 6 

September 2017 untuk kelas kontrol. Setelah data dari setiap variabel terkumpul, 

selanjutnya data tersebut dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Berdasarkan data nilai Higher Order Thingking Skill (berpikir kritis) peserta 

didik, diperoleh data nilai tertinggi (Xmaks), nilai terendah (Xmin), nilai rata-rata (X ), 

median (Me), modus (Mo), jangkauan (J), dan simpangan baku (s) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Rangkuman hasil data penelitian nilai keterampilan 

proses sains kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Data Penelitian Higher Order Thingking Skill Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Xmaks Xmin 
Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

𝐗  Me Mo J S 

Eksperimen 100 73 89  87 33 27 7,68 

Kontrol 73 33 56 60 60 40 13,34 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata 

higher order thingking skill (berpikir kreatif)  peserta didik antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kelas ekperimen memiliki rata-rata higher order thingking skill 

(berpikir kreatif)  yang lebih tinggi dari kelas kontrol.  



 

 

 Dimana dapat kita lihat pada data untuk yang kelas eksperimen untuk 

kemampuan berpikir kritis memiliki nilai ideal sebesar 100, memiliki nilai maximal 

100, nilai minimal 60, nilai rata-rata 86, nilai median atau nilai tengah 87, untuk nilai 

yang sering muncul yaitu nilai 93, dan juga untuk ukuran dispersi nilai pada 

jangkauan yaitu 40 dan memiliki simpangan baku sebesar 13,62. Dan untuk nilai 

kelas kontrol memiliki nilai ideal sebesar 73, nilai maksimal 67,nilai minimal 33,nilai 

rata-rata 51, nilai tengah 53,dan nilai yang paling banyak muncul 60. Untuk  nilai 

jangkauan sebesar 33 dan simbangan baku sebesar 11,50. Dari data ini sudah sangat 

jelas terdapat perbedaan kemampuan berpikirkritis pesertadidik di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada materi keanekaragamanhayati. 

Selajutnya, kita akan lihat data pada kemampuan berpikirkreatif dikelas 

eskperimen terdapat nilai ideal sebesar  100, nilai maksimal 100,nilai minimal 73, 

nilia rata-rata 89, nilai median 87,nilai yang paling banyak muncul 33. Dan untuk 

nilai jangkauan sebesar 27 untuk simpangan baku 7,68. Data untuk dikelas kontrol 

nilai ideal sebesar 60,nilai maksimal 73 nilai minimal 33, nilai rata –rata 56, nilai 

tengah 60,dan nilai yang sellau muncul 60. Untuk nilai jangkauan 40 dan nilai 

impangan baku sebesar 13,34. Dari data ini sudah sangat jelas terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif  di kelas eksperimen dan kelas kontrol peserta didik pada 

materi keanekaragaman hayati.  

Artinya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing dapat meningkatkan Higher Order Thingking Skill  peserta didik kelas X 

di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 



 

 

Data nilai sebelum diuji hipotesis sebaiknya diujikan dengan uji prasyarat. 

Dalam hal ini ada dua uji yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Adapun penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

1) Uji Prasyarat Data Penelitian 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebagaiprasyarat pertama dalam menentukan uji 

hipotesis yang akan dilakukan. Uji normalitas data dengan menggunakan metode 

Liliefors terhadap hasil tes higher order thingking skill peserta didik yang dilakukan 

pada masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen (kelompok kolom A1), kelas 

kontrol (kelompok kolom A2), kelompok berpikir kritis  (kelompok baris B1), 

kelompok berpikir kritis (kelompok baris B2). 

Perhitungan uji normalitas data higher order thingking skill peserta didik pada 

masing-masing kelas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Rangkuman hasil 

perhitungan uji normalitas higher order thingking skill  peserta didik dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Higher Order Thingking Skill (Berpikir Kritis) 

No. Kelas Lhitung Ltabel 
Keputusan 

Uji 

1 Eksperimen (A1) 0,127 0.147 H0 diterima 

2 Kontrol (A2) 0.142 0.147 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut, diperoleh hasil perhitungan pada kelas 

eksperimen yaitu Lhitung = 0,127, dengan sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi (𝛼) = 

0,05 diperoleh Ltabel = 0,147. Perhitungan pada kelas kontrol yaitu Lhitung = 0,142, 



 

 

dengan sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi (𝛼) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,147. Dari 

hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa Lhitung ≤ Ltabel  yang berarti H0 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa data pada setiap kelas berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

 Selajutnya perhitungan uji normalitas data higher order thingkingskill peserta 

didik pada masing-masing kelas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Rangkuman hasil perhitungan uji normalitas higherorder thingking skill  peserta didik 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Higher Order Thingking Skill (Berpikir Kreatif) 

No. Kelas Lhitung Ltabel 
Keputusan 

Uji 

1 Eksperimen (A1) 0,143 0.147 H0 diterima 

2 Kontrol (A2) 0.145 0.147 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  

 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, diperoleh hasil perhitungan pada kelas 

eksperimen yaitu Lhitung = 0,143, dengan sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi (𝛼) = 

0,05 diperoleh Ltabel = 0,147. Perhitungan pada kelas kontrol yaitu Lhitung = 0,145, 

dengan sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi (𝛼) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,147. Dari 

hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa Lhitung ≤ Ltabel  yang berarti H0 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa data pada setiap kelas berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variansi 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat kedua dalam 



 

 

menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu  Higher order thingking skill. Uji homogenitas variansi data 

penelitian ini menggunakan uji Bartlett. Uji ini digunakan untuk menguji sama atau 

tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Rangkuman hasil 

perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Homogenitas 

No. Kelompok χ
2
hitung χ

2
tabel Kesimpulan 

1 Berpikir kritis dan 

berpikir kreatif  

-17,264 3.481 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa harga masing-masing kelompok 

tidak melebihi harga kritiknya, χ2
hitung

< χ2
tabel

. Dari hasil perhitungan antar kelas 

eksperimen dan kontrol diperoleh χ2
hitung

= −17,264 dengan χ2
tabel

= 3,481 

sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang homogen. 

2) Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah diketahui data berasal dari populasi berdistribusi normal dan dari 

populasi yang sama (homogen), maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji parametrik yaitu uji analisis variansi (ANAVA). Uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA dua jalan sel tak sama. 

 

 

 



 

 

a. Analisis Variansi (ANAVA) Dua Jalan Sel Tak Sama 

Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisaan data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis. Hasil perhitungan ANAVA dua jalan sel tak sama dapat 

dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.6 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber dK JK RK Fhitung Ftabel 

(A) 1 34225 34225 Fa = 4,125 3,91 

(B) 1 38874 38874 Fb = 46,86 3,91 

Interaksi (AB) 1 -38864 -38864 Fab = 47,80 3,91 

Galat 140 8295,8 59,25 - - 

Total 143 298,090 - - - 

Sumber: pengolahan data  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa Derajat Kebebasan (dK) untuk 

perlakuan model pembelajaran bernilai 1, derajat kebebasan bernilai 1, derajat 

kebebasan interaksi model pembelajaran bernilai 1, derajat kebebasan galat bernilai 

140, dan derajat kebebasan total bernilai 143. Jumlah Kuadrat (JK) perlakuan model 

pembelajaran diperoleh nilai 34225, jumlah kuadrat higher order thingking skill 

diperoleh nilai 38874, jumlah kuadrat interaksi model pembelajaran  diperoleh nilai 

−38864, jumlah kuadrat galat diperoleh nilai 8295,8 dan jumlah kuadrat total 

bernilai 298,09 Rata-rata Kuadrat (RK) untuk perlakuan model pembelajaran bernilai 

34225, rataan kuadrat diperoleh nilai 388643, dan rataan kuadrat galat diperoleh 

nilai −38864, rataan kuadrat galat diperoleh nilai 59,25. Fhitung perlakuan model 

pembelajaran diperoleh nilai 4,125, Fhitung  diperoleh nilai 3,91, Ftabel .interaksi model 



 

 

pembelajaran  diperoleh nilai 46,86. Fhitung untuk perlakuan model pembelajaran 

diperoleh nilai 3,91, sedangkan Ftabel dan interaksi model pembelajaran dengan sikap 

ilmiah masing-masing yang sama yaitu 3,14. 

Hasil perhitungan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Berdasarkan perhitungan analisis data pada Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Fa hitung= 4,125 dan taraf signifikansi diperoleh F Tabel= 3,91 sehingga Fa hitung > 

F(0,05;1,61) yang menunjukkan bahwa H0A ditolak berarti terdapat perbedaan 

pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan model pembelajaran 

tanpa inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains. 

2. Fb hitung = 46,86 dan taraf signifikansi diperoleh Ftabel= 3,91 sehingga Fb hitung  > 

F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0B ditolak berarti terdapat perbedaan antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

3. Fab hitung= 47,80 dan taraf signifikansi diperoleh Ftabel= 3,91 sehingga Fab hitung> 

F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0AB ditolak berarti  terdapat interaksi antara 

model pembelajaran inkuiri terbimbing demgan higher order thingking skill. 

3) Uji Komparasi Ganda dengan Metode Scheffe’ 

Metode Scheffe’ digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis variansi dua 

jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol 

ditolak yaitu pada H0B. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya interaksi anatara 

model pembelajaran inkuiri terhadap higher order thingking skill. Dari hasil uji 

analisis variansi dua jalan diperoleh data rataan tiap sel dan rata-rata marginal. Data 



 

 

amatan tersebut akan digunakan pada perhitungan uji komparasi ganda dengan 

metode Scheffe’. Rangkuman rata-rata dan rata-rata marginal dapat dilihat pada Tabel 

4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Rangkuman Rata-rata dan Rata-rata Marginal 

Model Pembelajaran 

Higher Order 

Thingkng Skill 

Rataan 

Marginal 

Berpikir 

Kritis  

Berpikir 

Kreatif  
 

Model Inkuiri Terbimbing 88,4 90,8 89,6 

Tanpa Model Inkuiri Terbimbing 58,4 59,1 58,8 

Rataan Marginal 73,4 74,9  

Sumber: pengolahan data  

 

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan uji 

komparasi ganda antar kolom dengan metode Scheffe’. Uji komparasi ganda antar 

kolom dilakukan pada tiap kelompok data, yaitu kelompok rataan marginal berpikir 

kritos dan berpikir kreatif (µ1 vs µ2). Rangkuman uji komperansi ganda antar kolom 

dapat dilihat pad Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Rangkuman Uji Komparasi Ganda Antar Kolom  
No Interaksi Fhitung  Ftabel  Kesimpulan  

1 Model Pembelajaran  1,37 3,91 H0 Diterima 

2 Higher Order Thingking 

Skill 

1,44 3,91 H0 Diterima 

3 Model Pembelajaran 

Dengan Higher Order 

Thingking Skill 

1,53 3,91 H0 Diterima 

Sumber: pengolahan data  

 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom pada Tabel 

4.9 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 



 

 

a. Antara  diperoleh Fhitung = 1,37 dan Ftabel = 3,91. Berdasarkan perhitungan 

tersebut terlihat bahwa DK = {F│ F > (1) (140)} = {F│ F > 3,91}; Fhitung = 1,37  

∈ DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya 

tidak terdapat perbedaan pengaruh antara peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan yang memperoleh model pembelajaran 

tanpa inkuiri terbimbing pada peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis 

Antara 𝜇𝑖. 𝑣𝑠 𝜇𝑗 . diperoleh Fhitung = 1,44 dan Ftabel = 3,91. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F│ F > (1) (140)} = {F│ F > 3,91}; 

Fhitung = 1,44 ∈ DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

diterima, artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh antara peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran inkuiri terbimbing dan yang memperoleh 

model pembelajaran tanpa inkuiri terbimbing pada peserta didik yang me iliki 

kemampuan berpikir kreatif 

Antara 𝜇𝑖. 𝑣𝑠 𝜇𝑗 . diperoleh Fhitung = 1,53 dan Ftabel = 3,91. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F│ F > (1) (140)} = {F│ F > 3,91}; 

Fhitung = 1,53 ∈ DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

diterima, artinya terdapat perbedaan pengaruh antara peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran inkuiri terbimbing dan yang memperoleh 

model pembelajaran tanpa inkuiri terbimbing pada peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif 



 

 

Berdasarkan rata-rata marginal pada uji komparasi ganda pada Tabel 4.7 

diketahui rataan marginal peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif dan perbedaan tersebut berbeda secara signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif memiliki kemampuan berpikir yang lebih bagus . Begitupun 

untuk peserta didik yang memperoleh perlakuan dengan model pembeajaran inkuiri 

terbimbing lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang tidak memperoleh 

pembelajaran inkuiri terbimbing. 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh model pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing terhadap peningkatan Higher Order Thingkingskill pada materi 

kenakeragaman hayati  kelas X A  sebagai kelas eksperimen dan kelas X C sebagai 

kelas kontrol. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yang menjadi objek penelitian, 

yaitu variabel bebas berupa model pembelajaran inkuiri terbimbing dan variabel 

terikatnya Higher OrderThingking Skill. 

1. Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap  Higher 

Order Thingking Skill Peserta Didik pada materi Keanekaragaman 

Hayati 

Terdapat perbedaan penerapaan  model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

model pembelajaran tanpa inkuiri terbimbing terhadap higher order thinking skill 

peserta didik, ini dapat terlihat pada hasil perhitungan uji anava dua jalan dengan sel 

tak sama diperoleh Fa hitung = 4,125  dan Fa tabel = 3,91.  



 

 

Model inkuiri terbimbing itu sendiri adalah suatu pembelajaran dengan 

mengkaitkan antara konsep, keterampilan, kerja individu yang  bertujuan agar setiap 

peserta didik mengembangkan keterampilan dasar dalam dirinya masing-masing dan 

kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan kemampuannya sendiri. 

Model inkuiri terbimbing jelas sangat membantu dalam meningkatkan proses mental 

dan keterampilan-keterampilan yang ada pada diri seseorang karena model 

pembelajaran ini mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, seperti 

merumuskan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan.
1
 Perbedaan yang 

lebih jelas lagi bahwa dalam pembelajaran Discovery, masalah yang dihadapkan 

kepada peserta didik semacam masalah yang sudah direkayasa oleh guru, sedangkan 

inkuiri tidak atau bukan hasil rekayasa. Sehingga peserta didik harus mengerahkan 

seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam 

masalah itu melalui proses penyelidikan atau percobaan. 

 Pada pembahasaan kali ini akan dibahas tentang penerapan model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap peningkatan Higher Order Thingking Skill 

peserta didik pada materi Keanekaragamn hayati untuk kelas  X A  sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X C sebagai kelas kontrol. Penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu variabel bebas berupa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan variabel terikatnya higher order thingking skill.  

Peserta didik yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 72 orang.  

                                                 
1
 Roestiyah N.K., Ibid., h. 76. 



 

 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara memberikan postest  pada peserta 

didik yang diberikan diakhir pertemuan materi keanekaragaman hayati.Pada 

penelitian ini jumlah responden pada saat uji coba instrumen berjumlah 34 peserta 

didik. Adapun hasil analisis butir soal terkait uji kelayakan diperoleh hasil uji dari 17 

butir soal uraian didapat 10 soal yang valid dan 7 soal yang tidak valid.  Dimana soal 

yang valid terdiri dari nomor soal 1,5,6,7,8,9,12,14,16,17 dan soal yang tidak valid 

terdiri dari nomor soal 2,3,4,10,11,13,15. 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 soal, soal tersebut sudah 

memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis dan indikator  kemampuan berpikir 

kreatif sehingga soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Setelah instrumen 

soal diuji validitasnya, selanjutnya soal diuji reliabilitasnya. Menurut Anas Sudijono, 

suatu tes dikatakan baik jika memiliki reliabilitas lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil 

perhitungan menunjukan bahwa tes tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 

0,711 sehingga butir-butir soal tersebut dapat menghasilkan data relatif sama 

walaupun digunakan pada waktu yang berbeda, demikian tes tersebut memiliki 

kriteria tes yang layak digunakan untuk mengambil data. Berdasarkan hasil 

perhitungan tingkat kesukaran butir soal, di peroleh 5 soal dikatakan memiliki tingkat 

kesukaran sedang dan 5 soal lainnya dikatakan memiliki tingkat kesukaran mudah. 

 Setelah hasil tes uraian diperoleh, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas 

dan homogenitas. Untuk uji normalitas menggunakan metode Liliefors, sedangkan 

untuk uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan metode Barlett. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 



 

 

atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang pertama dalam menentukan uji 

hipotesis yang akan dilakukan. Pada kelas eksperimen yaitu kelas X A Lhitung  kreatif 

bernilai 0,143,  Lhitung kritis bernilai 0,12 dan Ltabel 0,1497 sehingga Lhitung<Ltabel 

menjadikan H0 diterima. Hal ini berarti data berdistribusi normal.  

Pada kelas kontrol L hitung kreatif bernilai 0,145, Lhitung kritis bernilai 0,142 

dan Ltabel 0,147 sehingga Lhitung<Ltabel menjadikan H0 diterima. Hal ini berarti data 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tersebut, maka dalam penelitian ini kedua 

data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji 

homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat yang kedua 

dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan 

pada data valiabel terikat yaitu Higher Order Thingking skill pada materi 

Keanekaragaan hayati. Uji homogenitas pada penelitian ini diperoleh χ
2
tabel 3,481 

dan χ
2
hitung -17,264. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa χ

2
hitung 

< χ
2
tabel, sehingga H0 diterima, artinya kedua sampel berasal dari populasi yang sama 

(homogen). 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji hipotesis. Uji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak 

Sama. 



 

 

Uji hipotesis pertama, hasil perhitungan dengan analisis variansi dua jalan sel 

tak sama menghasilkan nilai Fa hitung =  4,125, sedangkan Fa tabel = 4,067. Hal ini 

berarti Fa hitung > Fa tabel dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa H0a 

ditolak, artinya terdapat perbedaan Higher Order Thingking Skill peserta didik 

dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing dan tanpa 

diterpakannya model pembelajaran inkuiri terbimbing. Dimana skor rata-rata posttest 

higher order thingking skill peserta didik yang mengikuti model pembelajaran inkuiri 

terbimbing  untuk indikator kritis sebesar= 88 dan untuk yang kreatif sebesar 90. dan 

skor rata-rata posttest higher order thingking skill peserta didik yang tidak  mengikuti 

model pembelajaran inkuiri terbimbing  untuk indikator kritis sebesar=58 dan 

indikator kreatif sebesar= 59. 

Dari uji pasca anava dengan melihat rataan marginalnya pada tabel 4.8 dapat 

disimpulkan bahwa higher order thingking skill peserta didik pada materi 

keanekaragaman hayati dengan menggunakan model pembelajaran Inkuiri terbimbing 

lebih baik daripada yang tidak menggunakan model pembelajaran Inkuiri terbimbing. 

  Karena dengan menggunakan model pembelajaran Inkuiri terbombing peserta 

didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan lebh menekankan pada proses 

berpikir kritis, dan juga peserta didik dapat melihat sudut pandang masalah sesuai 

yang mereka temukan, itu semua dapat merangsang kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik tersebut. 

 Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Andik Purwanto yang 

mengatakan  Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk 



 

 

mencari atau memahami informasi. Strategi inkuiri berarti suatu kegiatan rangkaian 

kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka 

dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.  Hal ini terlihat 

ketika siswa diberi permasalahan  berupa soal-soal latihan siswa hanya terpaku pada 

satu persamaan yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dapat digunakan model inkuiri terbimbing yang dapat melibatkan siswa untuk 

memecahkan masalah secara langsung, sehingga diharapkan siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir logis untuk menemukan penyelesaian dari 

setiap permasalahan yang ada. Dengan menggunakan model inkuiri terbimbing  

motivasi belajar peserta didik  didik meningkat begitu juga dengan tingkat keaktifan 

di kles eksperimen lebih tinggi dari pada tingkat keaktifan di kelas kontrol. Dengan 

menerapakna model inkuiri termbing pada meningkat kemampuan berpikir kritis 

peserta didik.
2
 

Penelitian ini di perkuat juga dari penelitian saudari S.M. Ningsih mengatakan 

bahwa di dalam kelas eksperimen terjadi peningkatakan kemampuan berpikir 

kritisnya dikarenakan penerapan model pembelajaran yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir. Pogil menerapkan siklus belajar tiga eksplorasi, 

penemuan atau pembentukan konsep dan aplikasi. siswa belajar bekerja sama dalam 

timuntuk menemukan dan mengembangkanpengetahuan melalui inkuiri terbimbing 

                                                 
2
 Andik Purwanto, “Kemampuan Berpikir Logis Siswa Sma Negeri 8 Kota Bengkulu Dengan 

Menerapkan Model Inkuiri Terbimbing Dalam Pembelajaran Fisika”, Jurnal Pendidikan Fisika, Vol X 

No 2( 2012), h.3 



 

 

dengan menguji data, model, atau contoh dan merespon pertanyaan critical-thinking. 

Siswa mengaplikasikan pengetahuan dalam latihandan masalah, mempresentasikan 

hasil di kelas, merefleksikan, menilai, dan memperbaiki apayang mereka peroleh. 

Pogil mengajak siswa berpikir kritis mulai dari menghipotesis, mengamati dan 

mengidentifikasi model berupa praktikum tentang kalor, menganalisis, dan 

menyimpulkan.
3
 

Selanjutnya temuan penelitian terkait model pembelajaran inkuiri terbimbing 

oleh Wiwin Ambarsari  yang menyatakan bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan kecakapan akademik siswa dan penelitian yang telah 

dilakukan menyimpulkan bahwa pendekatan inkuiri terbimbing yang melibatkan 

proses secara ilmiah melalui eksperimen untuk membuktikan kebenaran suatu materi 

yang dipelajari.
4
 

Temuan penelitian terkait model pembelajaran inkuiri terbimbing oleh A.D. 

Kurniawan mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan inkuiri terbimbing dalam 

pembuatan media dengan melibatkan kreativitas siswa dari siklus I ke siklus II ini 

merupakan suatu cara atau teknik yang mampu meningkatkan dan mengembangkan 

kreativitas siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa menggunakan semua proses 

mental untuk menemukan konsep atau prinsip ilmiah dan ini banyak memberikan 

keuntungan antara lain meningkatkan multi intelegensi, membantu siswa belajar 

                                                 
3
 S.M. Ningsing,dkk, “Implementasi Model Pembelajaran Guided Inquiry Learning (Pogil) 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa”, Jurnal Pendidikan Fisika, Vol 2 (2012), h. 3 
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  Wiwin Ambarsari,dkk, “Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Dasar Pada Pelajaran Biologi Siswa Kelas Viii Smp Negeri 7 Surakarta”,  

Jurnal Pendidikan Biologi, vol 5, no 1 (2013,h . 13 



 

 

melakukan penelitian, meningkatkan daya ingat, menghindari proses belajar secara 

menghafal, mengembangkan kreativitas, meningkatkan aspirasi, membuat proses 

pengajaran menjadi “student centered” sehingga dapat membantu lebih ke arah 

pembentukan konsep diri, memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk 

menampung serta memahami informasi.
5
 

Penelitian selanjutnya dari Asri Trisna Puspita dan Budi Jatmiko mengatakan 

bahwasannya tahapan-tahapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siwa. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan digunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa.  Dengan kata lain model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat diartikan 

sebagai sejumlah aktivitas dan keterampilan berfokus pada pencarian sesuatu yang 

menjadi kuoritasnya. Jika inkuiri terbimbing ini digunakan pada pembelajaran materi 

fluida statis akan mampu melatihkan keterampilan berpikir kritis.
6
 

Penelitian ini di perkuat oleh penelitian Ikhasun dwi masiloh, Pada saat 

membuat kesimpulan siswa berada pada proses berpikir, siswa mengaplikasikan 

keterampilan serta menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam menganalisis dan 

mengevaluasi kemampuan diri dalam mengambil kesimpulan baik dengan bentuk 
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pertanyaan, konfirmasi, validasi atau koreksi. Kegiatan dilakukan dengan melihat 

kembali semua dimensi berpikir kritis dan memeriksanya lagi. Siswa dapat menguji 

dan memperbaiki kesimpulan yang sudah digambarkan, meninjau dan merumuskan 

kembali salah satu dari penjelasan yang telah dikemukakan serta dapat menguji dan 

membenarkan kemampuan untuk menguji dan memperbaiki diri sendiri. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dapat mengkondisikan siswa untuk berpikir kritis, 

dari observasi yang siswa lakukan dapat memunculkan suatu kesimpulan sehingga 

siswa dapat menemukan konsep sendiri secara ilmiah. Konsep tersebut yang akan 

menjadi pengetahuan kognitif siswa. Kemampuan berpikir kritis dapat melatihkan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa bahwa berpikir kritis siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang berpikir kritis akan tampak pada saat 

menganalisis permasalahan untuk menentukan solusi permasalahan serta menentukan 

keterkaitan dengan konsep materi Biologi. Berpikir kritis memacu struktur kognitif 

setiap siswa untuk menangkap ide-ide, konsep-konsep dan mengorganisasikan 

pengetahuan yang dimiliki untuk mengasah perkembangan kecakapan dan kesiapan 

berpikir siswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dalam pembelajaran biologi berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis pada semua aspek kecuali aspek inference. Pembelajaran 

yang melibatkan aktivitas siswa dalam pemecahan masalah melalui mengajukan 

masalah, menyajikan hipotesis, menguji hipotesis dengan kegiatan eksperimen atau 



 

 

percobaan, dan menganalisis data dapat melatih kecakapan kemampuan berpikir 

kritis.
7
 

Penelitian  ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Idhun prasetyo, 

yang mengatakan tahap merancang percobaan juga sudah berjalan lancar dibuktikan 

dari siswa terampil dalam merencanakan percobaan mengenai respon yang 

ditimbulkan oleh alat indera ketika diberi rangsangan. Siswa sudah memilih 

alat/bahan dengan tepat, menyusun langkah kerja dengan sistematis, dan menentukan 

data yang diambil. Rancangan percobaan yang telah dibuat juga dilaksanakan dengan 

baik. Siswa mengamati respon dari alat indera ketika diberi rangsangan berupa 

cahaya, bunyi, rasa, dan bau. Siswa juga mengelompokkan hasil pengamatan yang di 

perolehnya. Pada tahap terakhir ini siswa mendapat keterampilan proses berupa 

komunikasi yang baik sesama teman dalam menyampaikan hasil percobaan.
8
 

Kemampuan berpikir kritis dan kemamapuan berpikir kreatif memang selalu 

beriringan, karena kedua kemampuan berpikir ini masuk kedalam indikator  

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tetapi, ada perbedaan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif.  Jika  peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis memiliki pandangan yang luas akan suatu 

permasalahan, dia akan meilhat permasalahan tersebut dari banyak sudut pandang. 

                                                 
7
 Ikhlasun Dwi Masiloh, Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing  Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X MIA  Pada Materi Pencemaran Lingkungan Di Surakarta, 

Jurnal Bioedukasi, Vol 10  No 1, (2017), h. 8 
8
  Idhun Prasetyo,dkk ,Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

pada Materi Sistem Koordinasi untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains pada Siswa Kelas XI 

IPA 3 SMA Batik 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014, Jurnal Pendidikan Biologi, Vol 7 No 2 

(2015), h,12 



 

 

Temuan ini diperkuat oleh skripsi Septy Yustyan,dkk yang mengatakan bahwa 

Demikian pula halnya kemampuan berpikir kritis, semakin kompleks latihan yang 

diberikan maka akan semakin meningkat pula keterampilan berpikirnya. Bahwa 

kemampuan berpikir kritis sebenarnya merupakan suatu kemampuan seseorang yang 

dapat dipelajari dan diajarkan, baik disekolah maupun belajar mandiri.
9
 

Skripsi Tia Ristiasari mengatakan pada pembelajaran ini, siswa diarahkan 

melakukan penyelidikan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang 

diberikan. Siswa menganalisis, mendefinisikan masalah, mengumpulkan informasi, 

mengumpulkan referensi, sampai dengan merumuskan kesimpulan. Hal ini mampu 

membiasakan siswa untuk berpikir terlebih dahulu sebelum memecahkan masalah, 

bukan menerima penjelasan lalu berpikir.
10

 

Argumen ini sependapat oleh Zumisa Nudia Prayoga yang mengatakan  

melalui kegiatan merumuskan permasalahan, menganalisis, bertanya dan menjawab 

pertanyaan, siswa pada kelas eksperimen lebih dilatih untuk dapat mengembangkan 

kemampuan memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya 

maupun menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Kemampuan-kemampuan 

tersebut merupakan kemampuan dari indikator-indikator dalam aspek memberikan 

penjelasan sederhana. Sehingga siswa yang terlatih untuk mengembangkan 
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kemampuan-kemampuan tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya 

pada aspek memberikan penjelasan sederhana.
11

 

Dalam indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak hanya kreatif 

menjelaskaskan tentang kemampuan berpikir kritis saja, tetapi juga tentang berpikir 

kreatif. Kemampuan berpikir kreatif juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari 

hari , dalam temuan peneliti melihat kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

meningkat hasilnya peserta didik dapat menemukan solusi darai permasalah yang 

terjadi. Temuan ini sependapat dengan Eddy mufiannor yang mengatakan bahwa 

Kemampuan berpikir kreatif atau berpikir divergen diartikan sebagai kemampuan 

menemukan banyaknya jawaban terhadap suatu masalah berdasarkan informasi yang 

tersedia dengan penekanan pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. 

Jawaban yang diberikan haruslah relevan denganpermasalahan yang ada, jadi tidak 

hanya semata-mata banyaknya jawaban yang dapat diberikan tetapi juga mutu dari 

jawaban yang diberikan tersebut harus ada relevansi jawaban dengan permasalahan 

yang diajukan. Makin banyak kemungkinan jawaban yang diberikan terhadap suatu 

masalah, maka makin kreatif seseorang.
12

  

Penelitian dari Redza Dwi Putri mengatakan setiap aspek kemampuan berpikir 

kreatif selalu mengalami peningkatan setiap siklus. Penerapan model pembelajaran 

inkuri terbimbing mampu melatih siswa dalam berpikir lancar (fluency), khususnya 
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pada tahap observe dan formulate inquiry question. Hal ini disebabkan karena pada 

tahap ini siswa mencoba untuk memberikan banyak cara atau saran terhadap hal yang 

diamatinya dengan memberikan sejumlah gagasan, jawaban penyelesaian masalah, 

atau pertanyaan. Dan juga Apsek berpikir orisinal (originality) mampu ditingkatkan 

pada model inkuiri terbimbing melalui tahapan merencanakan dan mengadakan 

penyelidikan. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini siswa selalu mencoba 

memikirkan cara-cara yang baru, unik, dan tidak biasa dilakukan oleh orang lain. 
13

 

Fathur Rohim juga sependapat bahwasannya berpikir kreatif (1)mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan konsep-konsep sains yang telah mereka pelajari, (2) mampu 

mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan konsep-konsep ilmiah, dan 

(3) mempunyai sikap ilmiah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehingga 

memungkinkan mereka untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Untuk 

memecahkan permasalahan pembelajaran yang demikian perlu dilakukan upaya 

antara lain berupa perbaikan strategi pembelajaran yaitu mengubah model 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi antara siswa dengan 

siswa dan guru dengan siswa, sehingga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa.
14

 

                                                 
13

  Redza Dwi Putr,dkk, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa melalui Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Siswa Kelas XI MIA 1 SMA Negeri Colomadu Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2015/2016, Jurnal Pendidikan Biologi, Vo; 13 No 1 (2016),h. 4 
14

 Fathur Rohim,dkk, “ Penerapan Model  Discovery  Terbimbing Pada Pembelajaran Fisika 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif”, Jurnal Unnes,  No 1 (2012), hal 4 



 

 

Penelitian dari  Septi Amtiningsih,dkk mengatakan sesuatu yang dideteksi 

oleh tes kreativitas adalah kapasitas seseorang untuk berkembang atau potensi kreatif. 

Aktualiasasi potensi itu banyak tergantung kepada kondisi lingkungan, motivasi dan 

komitmen sesorang untuk mengembangkan diri. Seseorang akan menjadi orang yang 

tinggi prestasi kreatif pada usia dewasa nanti tanpa disertai usaha dan kerja keras. 

Orang yang skor kreativitasnya rendah menunjukkan prestasi yang tinggi dalam 

kehidupan.disebut prestasi lebih (over-achievement).
15

 

Menurut Bunga Elsa mengatakan Siswa akan bertindak sebagai objek utama 

dalam pembelajaran.Siswa akan berdiskusi untuk mendapatkan pengetahuan sesuai 

dengan materi yang diajarkan. Melalui diskusi siswa akan lebih kreatif untuk 

mengungkapkan pendapat, menerima pendapat, serta kreatif dalam memberikan 

pertimbangan dan penilaian. Sedangkan pembelajaran konvensional membiasakan 

siswa untuk menerima pengetahuan dari guru dan sebatas apa yang ada pada buku. 

Oleh karena pembelajarannya hanya satu arah, maka siswa cenderung malu untuk 

mengungkapkan pendapat yang berujung pada terhambatnya kreativitas mereka.
16

 

Berlanjut pada hipotesis ketiga adakah interaksi antara model pembelajaran 

inkuiri tehadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Menurut hasil temuan  peneliti 

menemukan bahwa adanya interaksi  antara model inkuiri terhadap kemampuan 
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berpikir kritis dan berpikir kreatif, karena model pembelajaran ini  dapat 

meningkatkan kemampuan  berpikir  kritis dan kreatif peserta didik. Hasil ini di 

perkuat oleh hasi temuan terdahulu  Eddy Mufiannor mengatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Pembelajaran inkuiri mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam mencari 

informasi sebanyak-banyaknya melalui pengamatan dan penyelidikan sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna, guru hanya memberikan petunjuk-petunjuk 

seperlunya. Peserta didik yang terlibat aktif dalam pembelajaran dapat menunjukkan 

kreativitas untuk terus belajar menemukan hal-hal yang baru.
17

 

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasannya model pembelajaran 

inkuiri dapat meningkatakan kemamapuan  berpikir kritis dan  berpikir kreatif peserta 

didik, adanya perbedaan antara peserta didik yang memiliki kemampuan  berpikir 

kritis dan berpikir kreatif, dan juga terdapat interaksi antara model pembelajaran 

inkuri dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

Antara model pembelajaran inkuiri dengan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif terjadi interaksi yang signifikan, dimana peserta didik dapat lebih menguasai 

materi dan lebih aktif didalam kelas ataupun pada saat  proses pembelajaran. Dengan 

menggunakan model inkuiri kekampuan berpikir kritis peserta didik makin 

meningkatkan,karena peserta didik benar-benar melihat masalah yang ada didalam 

atau kata lainnya peserta didik langsung berinteraksi dengan alam. Diiringi  

meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik, meningkat pula kekmapuan 
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berpikir kreatifnya, karena peserta didik juga memikirkan solusi terbaik untuk 

masalah yang terjadi atau memikirkan langkah-langkah yang harusnya dilakukan. 

Temuan ini pula diperkuat oleh temuan yang dahulu oleh Alila, dalam 

penelitiannya mengahsilkan  karakteristik model inkuiri berpendekatan SETS untuk 

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan empati siswa terhadap lingkungan 

pada materi kelarutan dan hasilkali kelarutan kelas XI IPA dengan rata-rata skor 

sebesar 3,67 memiliki kriteria sangat valid. Pembelajaran kimia model inkuiri 

berpendekatan SETS pada materi kelarutan dan hasilkali kelarutan dapat 

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa, yang ditunjukkan dengan 

ketuntasan prestasi belajar siswa secara individual maupun secara klasikal.
18

   

Penelitian ini juga di perkuat oleh penelitian penelitian sebelumnya  dari Nana 

Hendracipta mengatakan bahwa model inkuiri terbimbing memberikan banyak 

keuntungan karena menungkinkan siswa menggunakan segala potensinya, terutama 

proses mental untuk menemukan sendiri konsep dan prinsipnya. Hasil penelitian 

tersebut rat-rata menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemapuan berpikir kritis 

siswa melalui pembelajaran berbasis inkuiri. Ketika kemampuan berpikir kritis siswa 

meningkat maka hal ini akan memberikan efek terhadap kemampuan kognitif.
19

 

Dan ada penelitian dari peningkatan hasil belajar siswa terjadi karena 

diterapkan model inkuiri yang dapat merangsang minat dan perhatian siswa untuk 
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belajar, sehingga siswa mampu belajar secara aktif dalam kelompok dan belajar 

dengan menyenangkan melalui benda-benda abstrak yang mampu dilihat oleh siswa. 

Ini berarti benda abstrak merupakan sarana yang dapat mempermudah siswa untuk 

belajar, sehingga akan menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat serta dapat 

memberikan pengalaman langsung secara aktif untuk belajar terhadap permasalahan 

mereka sehari-hari.
20

 

Dengan semua penjelasan diatas dapat kita lihat bahwasaanya model 

pembelajaran inkuiri terbimbing sangat baik ataupun sangat tepat diterapkan dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan higher order thingking skill peserta didik. 

Dalam higher order thingking skill terdapat kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif, yang dimana keduanya saling berkaitan. Peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi akan diikuti pula  dengan 

kemampuan berpikir kreatif yang tinggi. 
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Bab V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil daridata dan pengujian hipotesis yang telahdilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh antara penerapan model pembelajaran inkuiri dalam 

meningkatkan  higher order thinking skill peserta didik. 

2. Terdapat Penbedaan antara peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis dengan peserta didik  yang memiliki kemampuan berpikir kreatif. 

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran inkuiri terhadap higher order 

thinking  skill  peserta didik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala yang peneliti temui saat 

penelitian yaitu waktu yang sangat singkat dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

kendala yang terjadi pada saat pembelajaran tersebut, alangkah baiknya jika pendidik 

selalu menggunakan strategi  pembelajaran dan juga model pembelajaran, agar waktu 

yang ada dapat maksimalkan dengan baik dan peserta didik dapat berperan aktif 

dalam pembelajaran. Dan untuk penelitian selanjutnya lebih ngedepankan jelajah 

alam sekitar karena peserat didik akan lebih menyerap atau lebih paham dengan yang 

penjelasan pendidik jika melihat contohnya secara langsung atau terjun langsung 

lapangan. Dan dapat juga untuk  merangsang kemampuan berpikir peserta didik agar 



 

 
 

terus meningkat, peserta didik juga terbiasa menemukan solusi dari masalah yang 

terjadi di lingkungan sekitar. 
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