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i Inquiry Creative Process 

 

KATA PENGANTAR 
  

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

buku model pembelajaran ini dengan baik. Tidak lupa shalawat dan 

salam kami haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad 

SAW yang telah membawa kita ke jalan Islam.  

Buku ini berjudul Inquiry Creative Process “Suatu Kajian 

Model Pembelajaran untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir 

Kritis”. Model pembelajaran Inquiry Creative Process diharapkan dapat 

menjadi alternatif model dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa, dan secara umum dapat memberi 

manfaat, bahan pertimbangan, serta spirit untuk memajukan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan.  

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan buku model ini. Selanjutnya kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif dan proaktif sangat diperlukan untuk penyempurnaan dan 

kemajuan bersama. 

Penyusun 

Mataram,  Agustus 2018
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2 Pendahuluan 

1 
Berpikir Kritis dan Urgensinya 

dalam Pembelajaran 

 
 

 

Titik berat yang menyebabkan lemahnya kualitas pembelajaran, 

yaitu berakar dari lemahnya proses pembelajaran yang tidak mendorong 

peserta didik untuk berpikir kritis (Ariyati, 2010). Berpikir kritis telah 

menjadi tren dan pusat perhatian utama dalam pembelajaran, bahkan 

otoritas kurikulum di beberapa negara maju telah mencantumkan 

keterampilan berpikir kritis dalam kurikulumnya sebagai tujuan 

pembelajaran (Bailin dkk., 2002). Partnership 21st Century Skills (2011) 

secara eksplisit menjelaskan bahwa salah satu keterampilan esensial 

yang harus dimiliki pebelajar di abad 21, yaitu berpikir kritis. Senada 

dengan hal tersebut, Wasis (2016) menyatakan bahwa keterampilan 

berpikir tingkat tinggi salah satu di antaranya, yaitu berpikir kritis sudah 

selayaknya menjadi fokus pengembangan pembelajaran, karena diyakini 

potensial menjadikan seseorang memiliki kecakapan hidup, kreasi dan 

inovasi sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan 

kehidupan yang semakin kompleks di abad 21.  

Global Citizenship Education merekomendasikan bahwa 

perguruan tinggi harus berusaha memfasilitasi mahasiswa untuk 

menganalisis isu nyata secara kritis, mengidentifikasi solusi kreatif dan 

inovatif (Unesco, 2014). Di Indonesia, berpikir kritis juga telah menjadi 
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bagian yang sangat penting sebagai kompetensi yang harus dicapai 

pada tingkat perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Peraturan ini secara eksplisit merumuskan keterampilan umum yang 

harus dimiliki lulusan program sarjana, yaitu mampu menerapkan 

pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Berpikir kritis telah lama menjadi pusat perhatian utama dalam 

pembelajaran, bahkan otoritas kurikulum di beberapa negara maju telah 

mencantumkan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulumnya sebagai 

tujuan pembelajaran (Bailin et.al., 2002). Sebagai contoh, University of 

California telah mencanangkan “Executive Order 338” pada tahun 1983, 

yaitu seluruh pebelajar belajar berpikir kritis sesuai jenjang pembelajaran 

dan menjadi salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran (Ennis, 

1991).  

Laporan tahun 1983 dari National Science Foundation, 

“Educating Americans for the 21st Century,” membuat referensi eksplisit 

terhadap perkembangan kecakapan berpikir kritis dalam tujuannya untuk 

pengajaran ilmu pengetahuan. Daftar pernyataan kurikulum dari otoritas 

pembuat kurikulum yang fokus pada pemikiran kritis dalam pembelajaran 

sains di beberapa negara antara lain: Senior Biology Curriculum dari 
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Cape of Good Hope di Afrika Selatan, Queensland Board of Secondary 

School Studies di Australia, dan National Science Teachers Association 

di Amerika Serikat (Bailin, 2002). Di Indonesia sendiri, baru pada 

Kurikulum 2013 mencantumkan tujuan pembelajaran yang salah satunya 

mengarahkan pebelajar untuk berpikir kritis (Kemendikbud, 2013).  

Kemendikbud (2013) dalam pemaparannya menyatakan, proses 

pembelajaran pada kurikulum 2013 ditekankan pada pendekatan 

scientific (ilmiah). Kriteria scientific dimaksudkan untuk mendorong 

pebelajar berpikir kritis, analitis dan tepat dalam mengidentifikasi, 

memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran. Agar disebut scientific, maka kegiatan pembelajaran 

diarahkan pada pembelajaran yang berbasis pada kegiatan inkuiri ilmiah.  

Berpikir kritis telah menjadi bagian yang sangat penting sebagai 

salah satu tujuan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 di Indonesia, 

sehingga pebelajar sebagai calon guru memiliki fungsi strategis di mana 

setelah menjadi guru mereka harus mampu mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis pebelajar. Namun, yang menjadi kenyataan 

berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan Prayogi 

(2013) yang fokus meneliti tentang berpikir kritis menemukan bahwa 

kebanyakan pebelajar pada tataran perguruan tinggi kurang memahami 

konsep berpikir kritis walaupun secara tidak sadar mereka sebenarnya 

berpikir kritis dalam beberapa hal saat pembelajaran terjadi. Hal ini 

dikarenakan dosen kurang bahkan tidak mengajarkan dan melatihkan 

berpikir kritis, dan pembelajaran yang dilakukan kurang memfasilitasi 
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pebelajar untuk berpikir kritis. Di samping itu, dosen juga kurang 

memahami bagaimana mengajarkan keterampilan berpikir kritis dalam 

suatu desain model pembelajaran (Prayogi, 2013). Kenyataan ini tentu 

sangat memprihatinkan, bahwa berpikir kritis semestinya harus diajarkan 

dan dilatihkan pada tataran pebelajar sebagai calon guru, di mana 

nantinya mereka di saat menjadi guru mampu mengajarkan dan 

melatihkan keterampilan berpikir kritis bagi para pebelajar mereka.  

Kajian lain menunjukkan kebanyakan guru termasuk dosen 

percaya bahwa mengembangkan pemikiran kritis pada pebelajar adalah 

hal utama yang sangat penting (Albrecht dan Sack, 2000), namun 

demikian sangat sedikit yang memiliki ide bagaimana harus 

mengajarkannya (Prayogi, 2013; Paul dkk., 1997 dalam Duron dkk., 

2006), padahal membelajarkan berpikir kritis sangat penting. Menurut 

Thompson (2011), dalam membelajarkan kemampuan berpikir kritis 

membutuhkan pendekatan yang holistik dan harus melibatkan satu set 

model pembelajaran yang tepat dan berorientasi pada tujuan yang 

memungkinkan pebelajar untuk memanipulasi keterampilan kognitifnya.   
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2 
Analisis Empiris Model Pembelajaran 

Inquiry Creative Process untuk 

Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis 

 

Kajian oleh Mitrevski dan Zajkov (2011) menunjukkan bahwa 

kecenderungan pengajar di negara-negara berkembang teridentifikasi 

menggunakan 18 (delapan belas) model dan metode mulai dari 

ceramah, diskusi, demonstrasi/eksperimen, project work, problem 

solving, sampai dengan metode outdoor lesson, tetapi tujuan 

pembelajaran dengan berbagai model dan metode tersebut tidak 

ditujukan secara eksplisit untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis. 

Temuan ini tentu mengkhawatirkan, padahal berpikir kritis sebagai 

komponen kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dan seharunya 

diajarkan/dilatihkan (Woolfolk, 2009). Para pendidik juga percaya bahwa 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk di 

dalamnya pemikiran kritis sangat penting (Albrecht dan Sack, 2000), 

namun sangat sedikit di antara mereka yang memiliki ide bagaimana 

harus mengajarkannya (Prayogi, 2013; Paul dkk. dalam Duron dkk., 

2006), padahal membelajarkan berpikir kritis sangat penting dan menjadi 

tujuan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Thompson (2011) 

menyatakan bahwa dalam membelajarkan berpikir kritis membutuhkan 

pendekatan yang holistik dan harus melibatkan satu set model 

pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu set 
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model pembelajaran yang spesifik melatih keterampilan berpikir kritis 

pebelajar, dalam konteks ini mahasiswa sebagai calon guru.  

Salah satu model yang ditujukan untuk tujuan bagaimana peserta 

didik berpikir, yaitu model inkuiri (Arends, 2012). Namun, kajian yang 

dilakukan oleh Verawati (2013) menunjukkan bahwa sulit melatihkan 

berpikir kritis menggunakan model inkuiri, karena model inkuiri kurang 

mempertimbangkan aspek pengetahuan awal pebelajar tentang topik 

yang diinkuirikan. Di samping itu, model inkuiri juga tidak menjelaskan 

skema worksheet yang digunakan dalam penyelidikan yang dapat 

menjadi jembatan (bridge) yang dapat melatih berpikir kritis pebelajar. 

Prayogi dan Muhali (2015) juga menunjukkan bahwa beberapa langkah 

model inkuiri kurang mengupayakan dan mempertimbangkan secara 

eksplisit untuk tujuan melatih berpikir kritis pebelajar.  

Kekurangan-kekurangan tersebut yang selanjutnya memunculkan 

ide bahwa model inkuiri mesti dikembangkan untuk tujuan spesifik 

melatih keterampilan berpikir kritis. Dalam penelitian ini, dikembangkan 

model Inquiry Creative Process. Proses-proses kreatif atau yang disebut 

juga kreativitas ilmiah berpotensi melatih kemampuan berpikir kritis 

pebelajar (Adams, 2006). Aspek kreativitas ilmiah berupa problem 

finding, problem solving, creating hyphotheses, design experiment, dan 

product design (Turkmen, 2015; Ayas dan Sak, 2014; Hu, dkk., 2010; 

Aktamis dan Ergin, 2008; Hu dan Adey, 2010). Aspek-aspek ini nantinya 

diintegrasikan dengan model inkuiri menjadi satu set model 

pembelajaran Inquiry Creativity Process untuk melatih keterampilan 
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berpikir kritis mahasiswa calon guru. Keterampilan berpikir kritis meliputi 

dua aspek, yaitu kemampuan (ability) dan disposisi (dispositions) 

(Facione, 2011; Ennis, 2011, 1996, 1991), karena kemampuan saja tidak 

cukup untuk menjadikan pebelajar terampil, tetapi juga dibutuhkan aspek 

disposisi (dispositions) atau karakter berpikir kritis yang melengkapi 

kemampuan tersebut. 

Berpikir kritis telah menjadi keterampilan yang sangat esensial 

yang harus dimiliki pebelajar di abad 21 (Partnership 21st Century Skills, 

2011) dan telah menjadi tujuan pembelajaran di beberapa negara (Bailin 

dkk., 2002), termasuk di Indonesia. Uraian dalam Permenristekdikti 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) secara eksplisit merumuskan keterampilan 

umum yang harus dimiliki lulusan program sarjana, yaitu mampu 

menerapkan pemikiran kritis. Para pendidik percaya bahwa 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk di 

dalamnya pemikiran kritis pada peserta didik adalah sangat penting 

(Albrecht dan Sack, 2000), namun sangat sedikit di antara mereka yang 

memiliki ide bagaimana harus mengajarkannya (Prayogi, 2013; Paul dkk. 

dalam Duron dkk., 2006). Menurut Thompson (2011), membelajarkan 

berpikir kritis membutuhkan pendekatan yang holistik dan harus 

melibatkan satu set model pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, 

sangat penting dilakukan penelitian untuk mengembangkan model 

pembelajaran yang spesifik melatih keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa, dalam konteks ini mahasiswa sebagai calon guru. Dalam 
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kajian ini model pembelajaran yang dikembangkan, yaitu model Inquiry 

Creative Process, dan berpikir kritis yang dilatihkan, yaitu pada aspek 

kemampuan (ability) dan disposisi (dispositions) berpikir kritis. 
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BAGIAN DUA 

TEORI BELAJAR 

PENDUKUNG 
 

 

Model pembelajaran inquiry creative process (ICP) mengakumulasi 

proses pembelajaran dengan pentransmisian pembelajaran berpusat 

pada guru dan berpusat pada pebelajar. Teori-teori belajar dan 

pandangan tentang pembelajaran yang melandasi model ICP mulai dari 

teori belajar perilaku (bihaviorisme), teori kognitif sosial, teori kognitif dan 

pemrosesan informasi, dan teori sosiokultural dan konstruktivis. 

Dukungan empiris dalam pengembangan model ICP melibatkan motivasi 

dalam pembelajaran. 
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1 
Teori Belajar Perilaku 

(Behaviorisme) 

 

 

Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan 

tingkahlaku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang 

dialami pebelajar dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku 

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat 

menunjukkan perubahan tingkahlakunya. Seorang guru mengajari 

pebelajarnya membaca, dalam proses pembelajaran guru dan pebelajar 

benar-benar dalam situasi belajar yang diinginkan, walaupun pada 

akhirnya hasil yang dicapai belum maksimal. Namun, jika terjadi 

perubahan terhadap pebelajar yang awalnya tidak bisa membaca 

menjadi membaca tetapi masih terbata-bata, maka perubahan inilah 

yang dimaksud dengan belajar. Contoh lain misalnya, anak belum dapat 

berhitung perkalian. Pebelajar belajar giat dan guru sudah 

mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat 

mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. 

Karena ia belum dapat menunjukkan perilaku sebagai hasil belajar. 

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang 

berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons. Dalam 
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contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada 

pebelajar misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja atau 

cara-cara tertentu, untuk membantu belajar pebelajar, sedangkan 

respons adalah reaksi atau tanggapan pebelajar terhadap stimulus yang 

diberikan oleh guru tersebut. Dalam teori ini tingkah laku dalam belajar 

akan berubah apabila ada stimulus dan respons. Stimulus dapat berupa 

perlakuan yang diberikan kepada pebelajar, sedangkan respons berupa 

tingkah laku yang terjadi pada pebelajar. 

Yang terjadi diantara stimulus dan respons dianggap tidak penting 

diperhatikan karena tidak dapat diamati dan dan tidak dapat diukur. 

Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. Oleh karena itu, apa 

saja yang diberikan guru (stimulus), dan apa saja yang dihasilkan 

pebelajar (respons), semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini 

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal 

yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku 

tersebut. 

Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavior 

adalah faktor pengutan (reinforcement). Penguatan adalah apa saja 

yang dapat memperkuat timbulnya respon bila pengutan ditambahkan 

maka respon semakin kuat. Begitu juga bila pengutan dikurangi 

responpun akan tetap dikuatkan. Misalnya, ketika peserta didik diberi 

tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan maka ia akan semakin 

giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguat 

positif (positive reinforcement) dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi 
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dan pengurangan itu justru meningkatkan aktifitas belajarnya, maka 

pengurangan tugas merupakan penguatan negatif (negative 

reinforcement) dalam belajar. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk 

stimulus yang penting diberikan atau dikurangi untuk memungkinkan 

terjadinya respon. 

Teori belajar perilaku memunculkan ide tentang pembelajaran di 

mana pembelajaran terutama dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa 

eksternal (Arends, 2012). Pakar dari teori ini antara lain Ivan Pavlov, 

Edward Thorndike, dan B.F. Skinner. Prinsip terpenting dari teori belajar 

perilaku adalah bahwa perilaku akan berubah sesuai dengan 

konsekuensi-konsekuensi yang menyertai perilaku tersebut. 

Konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat 

perilaku, sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

menyenangkan akan memperlemah perilaku. Dengan kata lain, 

konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan 

frekuensi seseorang untuk melakukan perilaku serupa, sedangkan 

konsekuensi yang tidak menyenangkan akan menurunkan frekuensi 

seseorang melakukan perilaku serupa (Woolfolk, 2012; Slavin dalam 

Budayasa, 1998). Sebagai percontohan, jika seorang anak menikmati 

membaca buku, maka kemungkinan besar ia akan membaca lebih 

sering. Sebaliknya, jika seorang anak mendapatkan cerita-cerita 

membosankan atau tidak dapat berkonsentrasi, anak itu dapat menjadi 

jarang membaca, dan sebagai gantinya memilih aktivitas yang lain 

(Slavin dalam Budayasa,  1998).  
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Arends (2012) menjelaskan bahwa implikasi utama teori belajar 

perilaku dalam pembelajaran di mana pengajaran terutama dilakukan 

dengan cara pentransmisian, memiliki hasil belajar jelas, dan 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur di dalam kelas. 

Dalam taraf praktik, model pembelajaran yang dilandasi oleh teori belajar 

perilaku antara lain pada aspek model pengajaran langsung dan 

pengajaran konsep. 
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2 
Teori Kognitif dan 

Pemrosesan Informasi 
 

 

Menurut Arends (2012) teori belajar kognitif dan pemrosesan 

informasi memiliki ide utama bahwa pengetahuan pada dasarnya adalah 

tetap. Pembelajaran terjadi melalui perolehan dan retensi informasi 

akurat melalui penggunaan proses-proses kognitif dan mental. Implikasi 

dalam pembelajaran di antaranya pengajaran terutama dilakukan 

dengan cara pentransmisian. Membantu pebelajar memperoleh dan 

menyerap pengetahuan deklaratif dan berupaya mengembangkan 

proses-proses kognitif mereka. Tokoh utama dari teori belajar ini antara 

lain, Jerome Bruner, Gagne, David Ausubel dan Anderson. 

Teori pemrosesan informasi ini didasari oleh asumsi bahwa 

pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam 

perkembangan. Perkembangan merupakan hasil komulatif dari 

pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses informasi, untuk 

diolah sehingga menghasilkan bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan 

informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan 

kondisi eksternal individu. Kondisi internal, yaitu keadaan dalam diri 

individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif 

yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah 
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rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses 

pembelajaran.  

Gagne dalam Woolfolk (2012) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku yang muncul karena pengalaman. 

Ausubel (1960) dalam Ivie (1998) meyakini bahwa struktur kognitif dalam 

diri pembelajar merupakan faktor utama yang mempengaruhi apakah 

pembelajar akan mendapatkan informasi tertentu atau mempertahankan 

informasi yang sudah ada. Premis dasar dari teori Ausubel bahwa 

berpikir adalah kegiatan yang teratur, pengetahuan yang diatur dalam 

pola hirarkis di mana konsep yang lebih tinggi akan dicerna oleh struktur 

kognitif yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya guru atau dosen dalam proses 

pembelajaran dapat mengembangkan potensi kognitif peserta didik 

melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna. Nur dkk. (1998) 

menjelaskan belajar bermakna sebagai suatu proses menghubungkan 

informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ada dalam diri 

peserta didik. Peserta didik harus tahu makna belajar dan menggunakan 

pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan, sehingga aktifitas belajar akan menimbulkan 

makna yang berarti (meaningfull).  

Jerome Bruner (1966) dalam Nur dkk. (1998) mengatakan bahwa 

peserta didik akan mudah mengingat konsep atau melekatkan 

pengetahuan dalam struktur kognitifnya jika konsep dan pengetahuan 

tersebut diperoleh melalui proses penemuan. Konsep perkembangan 

kognisi peserta didik mewakili 3 bentuk representasi, yaitu: 
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a. Enactive: Pengetahuan anak diperoleh dari aktivitas gerak yang 

dilakukannnya seperti pengalaman langsung atau kegiatan kongkrit. 

b. Iconic: Pengetahuan anak diperoleh melalui sajian gambar atau grafis 

lainnya seperti film dan gambar statis. 

c. Symbolic: Tahap di mana anak mampu memahami atau membangun 

pengetahuan melalui proses bernalar menggunakan simbol bahasa 

seperti kata-kata atau simbolisasi abstrak lainnya. 

Proses penemuan dapat dimplementasi dalam pembelajaran 

melalui pembelajaran inkuiri. Inkuiri dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, bernalar logis, dan memecahkan masalah secara kreatif 

(Wenno, 2008). Menurut Nur dkk. (1998) perolehan pengetahuan dan 

mengkonstruksi pengetahuan yang diperoleh dengan penyelidikan 

(inquiry) menunjukkan beberapa kelebihan, di antaranya: 1) 

pengetahuan itu bertahan lama, 2) hasil belajar inkuiri memiliki efek 

transfer yang lebih baik, dan 3) meningkatkan penalaran peserta didik 

dalam kemampuan berpikir secara bebas. 
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3 
Teori Sosiokultural dan 

Konstruktivis 

 

 
Menurut Arends (2012) pembelajaran kognitif dan sosial terjadi 

melalui pengkonstruksian pengetahuan secara aktif melalui interaksi 

dengan orang lain. Implikasi utama dalam pengajaran antara lain guru 

memfasilitasi dan membimbing interaksi pebelajar dan membantu 

mereka mengkonstruksi pemahaman dan ide-ide mereka sendiri. Model 

pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini terletak pada aspek-aspek 

interaksi sosial dari pengajaran berbasis inkuiri, pembelajaran koperatif, 

pengajaran berbasis masalah, dan diskusi. 

Teori belajar konstruktivis lainnya disampaikan oleh Vygotsky, 

yang mengatakan bahwa belajar yang diorganisasikan dengan baik 

menghasilkan perkembangan mental (Vygotsky, 1978 dalam Woolfolk, 

2009). Vygotsky mengembangkan suatu perspektif bahwa 

perkembangan kognitif pebelajar bergantung pada interaksi sosial, 

artinya pengetahuan, sikap, ide dan nilai-nilai dalam diri pebelajar 

dikonstruksikan melalui aktivitas bersama dan berkembang dengan 

mengapropriasikan (mengambil untuk diri sendiri) cara bertindak dan 

berpikir yang telah disediakan oleh para anggota yang lebih mampu di 

kelompoknya. Hal ini dikarenakan bahwa pada titik perkembangan mana 

pun, ada masalah-masalah tertentu dikala pebelajar berada pada 

ambang mampu mengatasi dan sebagaian lainnya berada di luar 
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jangkauan kemampuan anak, sehingga bantuan orang lain diperlukan 

melalui kolaborasi atau bimbingan dari orang atau teman sebaya yang 

lebih maju. Vygotsky mengistilahkan hal ini sebagai zone of proximal 

development (Woolfolk, 2009). 
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4 
Motivasi dalam Pembelajaran 

 

 
Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menstimulasi perilaku 

atau menggerakkan kita untuk bertindak. Motivasi menjadikan seseorang 

bertindak dengan cara tertentu (Arends, 2012). Pintrich (2003) dalam 

Arends (2012) melihat bahwa motivation berasal dari kata kerja bahasa 

Latin movere yang mengacu pada “apa yang membuat individu 

bergerak” ke arah kegiatan dan tugas tertentu. Motivasi dibedakan 

menjadi dua tipe utama, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik menyebabkan orang bertindak dengan cara tertentu karena 

tindakan itu membawa kepuasan atau kesenangan pribadi, sedangkan 

motivasi ekstrinsik ditandai oleh individu yang bertindak untuk 

mendapatkan reward yang berasal dari luar tindakan atau kegiatan itu 

(Arends, 2012). 

Beberapa kajian empiris telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya (antara lain Dolezal dkk., 2003 dalam Arends, 2012) dan 

menyimpulkan bahwa perilaku guru memiliki pengaruh penting pada 

kemauan dan motivasi untuk bekerjasama dan tetap bertahan pada 

tugas belajarnya. Menurut Pintrich (1999) dan Pintrich, Marx, dan Boyle 

(1993) motivasi dapat mempengaruhi proses pembentukan keyakinan 

yang terjadi ketika pebelajar memperoleh pengetahuan baru atau 

dihadapkan pada situasi baru dalam pembelajaran atau bahkan ketika 
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mereka disajikan dengan informasi baru yang bertentangan dengan 

konsepsi mereka sebelumnya.   
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BAGIAN TIGA 

MODEL PEMBELAJARAN 

INQUIRY CREATIVE 

PROCESS 
 
Bagian ini membahas alur pengembangan model pembelajaran inquiry 

creative process yang diawali dengan penguraian karakteristik 

pembelajaran inkuiri sebagai dasar pengembangan model yang 

dimaksud. 
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1 
Pengertian Inkuiri 

 

 

Inkuiri merupakan sebuah pendekatan dinamis yang melibatkan 

kita untuk mengetahui, memahami dan menjelajahi dunia. Pembelajaran 

berbasis inkuiri adalah proses di mana pebelajar terlibat dalam 

pembelajaran mereka, merumuskan pertanyaan, menyelidiki secara luas 

dan kemudian membangun pemahaman baru, makna dan pengetahuan 

(Meador, 2014; Galileo Educational Network, 2004; Alberta, 2004).  

Pembelajaran inkuiri merupakan salah satu pembelajaran yang 

bisa diterapkan di sekolah. Inkuiri sendiri berasal dari bahasa inggris 

inquiry yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu 

jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah 

adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan 

terhadap objek pertanyaan (Amri & Ahmadi, 2012).   

Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan (Sanjaya, 2011). Karena di dalam pembelajaran inkuiri 

menggunakan penyelidikan, inkuiri juga terkadang disebut sebagai 

penyelidikan ilmiah, yang didefinisikan oleh Eggen & Kauchak (2012) 

sebagai model pengajaran yang dirancang untuk memberikan pebelajar 
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pengalaman metode ilmiah, yakni pola pemikiran yang menekankan 

pada pengajuan pertanyaan, mengembangkan hipotesis untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menguji hipotesis dengan data. 

Lebih lanjut Eggen & Kauchak menjelaskan bahwa model penyelidikan 

dirancang untuk membantu pebelajar mendapatkan pemahaman 

mendalam tentang metode ilmiah sambil mengembangkan pemikiran 

kritis, pengaturan-diri, dan pemahaman mereka tentang topik-topik 

spesifik.  

Jacobsen, et al., (2009) memasukkan pembelajaran inkuiri 

(penelitian) ke dalam kelompok pembelajaran berbasis masalah, karena 

di dalam pembelajaran yang diutamakan adalah keterlibatan aktif 

pebelajar dalam mencoba menyelesaikan beberapa masalah atau 

menjawab beberapa pertanyaan. 

Adapun karakteristik umum dari pembelajaran inkuiri menurut 

Jacobsen, et al., (2012), antara lain: 

1. Pelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permasalahan, atau 

satu pertanyaan yang nantinya menjadi focal point untuk keperluan 

usaha-usaha investigasi pebelajar. 

2. Pebelajar memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki 

masalah-masalah dan memburu pertanyaan-pertanyaan. 

3. Guru berperan sebagai fasilitator. 

Sanjaya (2011) memaparkan beberapa hal yang menjadi ciri 

utama pembelajaran inkuiri, antara lain: 
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1. Menekankan kepada aktivitas pebelajar secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan, yang berarti menempatkan pebelajar 

sebagai subjek belajar. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan pebelajar diarahkan untuk mencari 

dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, 

sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self-

belief). 

3. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan 

kritis, atau mengembangakan kemampuan intelektual sebagai 

bagian dari proses mental. 

Anderson menyatakan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri 

sebagai sebuah pendekatan pendidikan dan pengajaran berdasarkan 

metode penyelidikan ilmiah (Anderson, 2002). Hal ini didasarkan pada 

pendekatan konstruktivis untuk belajar, yang menganjurkan bahwa 

setiap peserta didik mengikuti alur sendiri untuk membangun dan 

mengatur pengetahuan pribadinya, dan lebih penting untuk mengetahui 

"bagaimana belajar" dibandingkan dengan menggunakan pendekatan 

asosiasi dan menghafal informasi. Pendekatan pembelajaran ini sangat 

aktif menempatkan pebelajar melibatkan diri langsung dipusat proses 

pembelajaran. Pebelajar dapat mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman mereka tentang ide-ide ilmiah serta pemahaman tentang 

bagaimana para ilmuwan mempelajari alam. Hal tersebut sangat sesuai 

dengan tujuan inkuiri dalam Standar Pendidikan Sains Nasional, yaitu 

untuk mempersiapkan pebelajar yang memahami proses ilmu 
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pengetahuan sehingga dapat menerapkannya pada alam sekitar (NRC, 

1996). 

The National Research Concuil USA (2001), menyatakan bahwa 

inkuiri adalah berbagai aktivitas yang terlihat dalam observasi, bertanya, 

menguji hipotesis dan membuktikan dengan eksperimen, menggunakan 

alat-alat, menganalisis dan menginterpretasi data, mengusulkan 

jawaban, menjelaskan dan memprediksi serta mempresentasikan 

hasilnya. Pebelajar harus mengajukan pertanyaan, merancang dan 

melakukan eksperimen, mengumpulkan data, berpikir kritis, mengaitkan 

bukti, mengembangkan penjelasan yang mungkin, dan membentuk 

argumen ilmiah dalam kegiatan inkuiri. Cali (2014) lebih lanjut 

mengungkapkan pembelajaran berbasis inkuiri adalah pendekatan yang 

sangat baik untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah secara kreatif saat mengajar materi pengetahuan 

khusus. Sejalan dengan hal tersebut Alberts menyatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri sangat memberikan kesempatan pada pebelajar 

untuk menggunakan ilmu pengetahuan mereka dan melatih pebelajar 

dengan keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, dan pemikiran 

umum bahwa mereka harus menjadi pekerja yang efektif di abad ke-21 

(Minstrell dan Van Zee, 2005). 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru dalam 

menerapkan pembelajaran inkuiri seperti yang diungkapkan oleh 

Sanjaya (2011) antara lain: 
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1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari 

strategi inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Selain 

berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. 

Karena itu, kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran penentu 

utamanya bukan sampai sejauh mana pebelajar dapat menguasai 

materi pelajaran, akan tetapi sejauh mana pebelajar beraktivitas 

mencari dan menemukan sesuatu. 

2. Prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses 

interaksi, baik interaksi antar pebelajar maupun interaksi pebelajar 

dengan guru, bahkan interaksi antara pebelajar dengan lingkungan. 

Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru 

bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan 

atau pengatur interaksi itu sendiri. 

3. Prinsip bertanya. Salah satu peran guru yang harus dilakukan 

adalah sebagai penanya. Sebab, kemampuan pebelajar dalam 

menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan 

sebagian dari proses berpikir. 

4. Prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat 

sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir (learning 

how to think), yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. 

Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak 

secara maksimal. 

5. Prinsip keterbukaan. Belajar adalah proses mencoba berbagai 

kemungkinan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran 
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yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang 

harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan 

ruang untuk memberikan kesempatan kepada pebelajar 

mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan 

kebenaran hipotesis yang diajukan. 

Dalam penerapannya di dalam kelas, Eggen & Kauchak (2012) 

memberikan langkah-langkah pembelajaran inkuiri sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pertanyaan. Guru atau (idealnya) pebelajar 

mengidentifikasi satu pertanyaan yang akan coba dijawab oleh 

pebelajar. Pertanyaan ini berfungsi untuk menarik perhatian 

pebelajar dan menarik mereka kedalam pelajaran, serta memberikan 

fokus untuk pelajaran. Pertanyaan dapat tumbuh secara alamiah 

dalam kegiatan belajar, atau guru sendiri bisa memikirkan maslah-

masalah ini dimuka dan membimbing pebelajar untuk 

mnegidentifikasi pertanyaan. Atau bisa juga pertanyaan diberikan 

oleh guru saat memulai pelajaran. 

2. Membuat hipotesis. Pebelajar dengan bimbingan guru membuat 

hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan. Hipotesis 

memberikan kerangka referensi bagi pebelajar untuk mengumpulkan 

data.  

3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Pebelajar mengumpulkan 

data terkait dengan hipotesis dan menyusun serta menampilkannya 

supaya data itu bisa dianalisa. Pada fase ketiga ini memberikan 

pebelajar pengalaman menguji hipotesis dengan bukti.  
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4. Menilai hipotesis dan membuat generalisasi. Guru memandu diskusi 

tentang hasil dan sejauh mana hasil-hasil itu mendukung hipotesis. 

Pebelajar juga melakukan generalisasi terhadap hasil berdasarkan 

asesmen terhadap hipotesis. Dalam fase ke empat ini, memberikan 

pebelajar pengalaman tambahan untuk menggunakan metode 

ilmiah. Mengembangkan kemampuan untuk membuat kesimpulan 

berdasarkan bukti, dan mendorong pengalihan penerapan (transfer) 

ke situasi-situasi baru. 

Sintak model pembelajaran inkuiri menurut Arends (2012) 

disajikan pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Sintak-sintak Pembelajaran Inkuiri 

Phase Teacher Behavior 
1. Gain attention and explain the 

inkuiri process. 
Teacher gets students ready to 
learn and describes the process 
for the lesson. 

2. Present the inkuiri problem or 
discrepant event. 

Teacher presents the problem 
situation or discrepant event to 
students. 

3. Have students formulate 
hypotheses to explain the 
problem or event. 

Teacher encourages students to 
ask questions about the problem 
situation and state hypotheses 
that will explain what is going on. 

4. Encourage students to collect 
data to test the hypothesis. 

Teacher asks students how they 
might collect data to test their 
hypotheses. In some cases, in-
class experiments can be 
conducted. 

5. Formulate explanations and/or 
conclusions. 

Teacher brings inkuiri to a close 
by having students formulate 
conclusions and generalizations. 

6. Reflect on the problem Teachers gets students to think 
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Phase Teacher Behavior 
situation and the thinking 
processes used to inquire into 
it. 

about their own thinking 
processes and to reflect on the 
inkuiri process 
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2 
Jenis-jenis Inkuiri 

 

 

Banchi dan Bell (2008) menyarankan empat tingkatan inkuiri 

mulai dari tingkatan yang terendah hingga tingkatan yang tertinggi atau 

tingkatan yang dianggap sempurna, sebagai berikut: 

1. Inkuiri konfirmasi (confirmation inquiry). Pebelajar diberikan 

pertanyaan dan juga diberikan metode atau prosedur oleh guru 

untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Pebelajar hanya mengerjakan sesuai instruksi terkonfirmasi oleh 

pengajar. 

2. Inkuiri terstruktur (structured inquiry). Pengalaman sains terstruktur 

(structured science experiences), yaitu kegiatan inkuiri dimana guru 

menentukan topik, pertanyaan, bahan dan prosedur sedangkan 

analisis hasil dan kesimpulan dilakukan oleh pebelajar. 

Perbedaannya dengan tingkatan pertama adalah pebelajar 

memainkan peranan aktif dalam memberikan penjelasan secara 

mandiri berdasarkan bukti ilmiah yang mereka kumpulkan. 

3. Inkuiri terbimbing (guided inquiry). Guru menyediakan sebuah 

pertanyaan berciri pertanyaan penelitian dan pebelajar merancang 

prosedur atau metodenya sendiri untuk membuat daftar pertanyaan, 

sehingga dengan ini pebelajar mampu memberikan penjelasan. 
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Pebelajar lebih banyak terlibat dan memiliki banyak peluang atau 

kesempatan untuk mempelajari sendiri dan mempraktikkannya 

dengan berbagai cara eksperimen dan pengumpulan data. 

4. Inkuiri terbuka (open inquiry). Inkuiri terbuka dianggap sebagai 

tingkatan yang paling sempurna dan menyeluruh dalam proses 

inkuiri. Peluang pebelajar pada tingkatan open inquiry sangat besar 

dalam hal bertindak layaknya seorang ilmuwan peneliti, merancang 

pertanyaan dan menurunkannya, merancang dan melaksanakan 

investigasi, serta mengkomunikasikan hasilnya. 

Empat level inkuiri di atas berguna dalam mengklasifikasikan 

tingkat penyelidikan dalam suatu kegiatan. Level inkuiri tersebut 

berfokus pada berapa banyak informasi (misalnya membimbing 

pertanyaan, prosedur, dan hasil yang diharapkan) diberikan kepada 

pebelajar dan berapa banyak bimbingan yang akan diberikan sebagai 

seorang guru (Bell, Smetana, dan Binns, 2005; Herron, 1971; Schwab, 

1962). 

Carl J. Wenning (2010) dalam jurnal “Levels of Inquiry: Using 

inquiry spectrum learning sequences to teach science” memperkenalkan 

sebuah model pembelajaran berbasis inkuiri yang dikenal dengan model 

pembelajaran Hierarchy of Inquiry atau level kegiatan berinkuiri. Hirarki 

dapat diartikan sebagai urutan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga 

hierarchy of inquiry diartikan sebagai urutan kegiatan pembelajaran 

berinkuiri (Wenning, 2005a). Wenning mengelompokkan kedalam lima 

level tingkat kesulitan menerapkan inkuiri. Kelima level inkuiri itu adalah 
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discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry lab 

dan hypothetical inquiry. Lima level pembelajaran inkuiri tersebut 

diurutkan berdasarkan dua hal, yaitu kecerdasan intelektual dan pihak 

pengontrol. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang dimiliki oleh 

pebelajar dalam mengikuti pembelajaran dengan metode tertentu, 

sedangkan pihak pengontrol adalah pihak yang mengontrol kegiatan 

pembelajaran. Pihak pengontrol adalah pihak yang mendominasi dalam 

melaksanakan setiap tahapan pembelajaran, yaitu berperan dalam 

menemukan permasalahan, melakukan percobaan, hingga merumuskan 

kesimpulan (Wenning, 2005b). Tabel 2 menyatakan urutan pelaksanaan 

pembelajaran inkuiri yang dijabarkan oleh Wenning pada jurnal “Level of 

inquiry : Hierarchies of pedagogical practices and inquiry processes”. 

Tabel 2. Urutan Pelaksanaan Model Pembelajaran Level of Inquiry 

Discovery 
Learning 

Interactive 
Demonstration 

Inquiry 
Lesson 

Inquiry 
Lab 

Pure Hypothetical 
Inquiry 

Applied 
Hypothetical 

Inquiry 

Rendah Kecerdasan intelektual Tinggi 

Guru Pihak pengontrol Pebelajar 

Sumber: Wenning (2005)  

Urutan pelaksanaan pembelajaran inkuiri pada tabel di atas 

bergerak dari arah kiri kekanan. Peningkatan kecerdasan yang dimiliki 

pebelajar dalam pelaksanaan kegiatan inkuiri bergerak dari bagian kiri ke 

bagian kanan, dimana pendekatan inkuiri pada bagian paling kiri cocok 

diterapkan pada pebelajar yang memiliki kecerdasan rendah sedangkan 
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metode pada bagian paling kanan cocok diterapkan pada pebelajar yang 

memiliki kecerdasan tinggi. Perubahan pihak pengontrol dari guru ke 

pebelajar bergerak dari kiri ke kanan, dimana bagian paling kiri guru 

lebih banyak mengontrol dan mendominasi kegiatan pembelajaran 

sehingga pebelajar bersifat pasif, sedangkan bagian paling kanan 

pebelajar lebih banyak mengontrol pembelajaran dan guru hanya 

mendampingi dan mengawasi pembelajaran. Penjelasan kelima level 

inkuiri menurut Wenning sebagai berikut: 

a. Discovery Learning (belajar penemuan)  

Fokus dari discovery learning bukan pada pencarian aplikasi 

pengetahuan, melainkan untuk membangun pengetahuan secara induktif 

dari pengalaman-pengalaman. Kegiatan pembelajaran diawali dengan 

memanfaatkan pengalaman pebelajar untuk menciptakan permasalahan. 

Jika tidak ada permasalahan yang dikemukakan, kegiatan awal dapat 

diganti dengan sebuah percobaan sederhana yang kemudian diangkat 

menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut dipecahkan oleh 

pebelajar dengan mendapatkan bantuan guru berupa pertanyaan- 

pertanyaan pembimbing sampai diperoleh kesimpulan. 

b. Interactive Demonstration  

Interactive demonstration secara umum berisi demonstrasi guru 

mengenai sebuah percobaan sains, yang kemudian berlangsung 

interaktif karena adanya prediksi dan explanation (bagaimana sesuatu 

dapat terjadi) dari pebelajar. Percobaan sains yang dilakukan biasanya 

merupakan sebuah peragaan mengenai peristiwa yang biasa terjadi 
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dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan peragaan, guru 

berperan untuk menanyakan dan meningkatkan prediksi pebelajar, 

menghadirkan respon-respon, mengumpulkan pelajaran lebih lanjut, dan 

membantu pebelajar untuk mencari kesimpulan dari fakta-fakta. 

c. Inquiry Lesson   

Tahap kegiatan inquiry lesson merupakan tahap transisi antara 

demonstrasi dan laboratory experiences (kegiatan laboratorium). 

Kegiatan eksperimen sains dalam tahap ini lebih kompleks daripada 

demonstrasi interaktif. Eksperimen dilakukan dengan 

mempertimbangkan adanya variabel-variabel percobaan yang saling 

mempengaruhi proses eksperimen. Pebelajar kemudian mulai 

mengidentifikasi jenis-jenis variabel dan mengontrol variabel-variabel 

tersebut. Guru lebih banyak memberikan bimbingan secara langsung 

menggunakan pertanyaan membimbing. 

d. Inquiry Lab 

Tahap inquiry lab dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, 

yaitu:   

1) Guided Inquiry Lab  

Tahap guided inquiry lab merupakan tahapan selanjutnya dari 

model pembelajaran level of inquiry dan merupakan tahap awal dari 

aktivitas laboratorium yang dimaksud disini ialah kegiatan eksperimen 

yang meliputi keterampilan mengidentifikasi variabel, mengontrol 

variabel, dan menghitung data. Ciri khusus dari tahap guided inquiry lab 

ialah adanya kegiatan pre-lab atau diskusi diawal pembelajaran serta 
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adanya multiple leading questioning (pertanyaan yang menuntun) dari 

guru untuk melakukan prosedur. Kegiatan pre-lab berperan dalam 

mengaktifkan pengetahuan terdahulu pebelajar dan memberikan umpan 

balik kepada instruktur tentang pengetahuan terdahulu tersebut, 

sedangkan “multiple leading questioning” atau pertanyaan penuntun 

berperan sebagai suatu prosedur percobaan tidak langsung. 

2) Bounded Inquiry Lab   

Tahap lainnya pada level inquiry lab adalah bounded inquiry lab. 

Peningkatan pada tahap ini ialah pada kemampuan dan kemandirian 

pebelajar untuk merancang dan mengadakan eksperimen tanpa 

banyaknya panduan dari guru serta adanya pre-lab yang jelas. 

Pertanyaan panduan dari guru tidak sebanyak pada guided inquiry lab, 

sedangkan kegiatan pre-lab lebih berfokus pada aspek eksperimental 

seperti keselamatan lab serta penggunaan perlindungan peralatan lab. 

3) Free Inquiry Lab  

Tahap terakhir dari inquiry lab ialah free inquiry lab. Sesuai 

dengan namanya, kegiatan ini memberikan kebebasan yang lebih 

banyak bagi pebelajar dibandingkan dengan aktivitas lab sebelumnya. 

Pada tahap ini pebelajar mengidentifikasi sebuah masalah untuk 

dipecahkan dan kemudian menyusun sebuah rancangan eksperimen. 

Panduan guru diganti dengan panduan dari pebelajar sendiri, sedangkan 

aktivitas pre-lab ditiadakan. Free inquiry lab jarang digunakan dalam 

kelas regular karena membutuhkan kemampuan yang lebih dari 
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pebelajar, maka penggunaannya lebih banyak dilakukan di luar kelas 

regular oleh pebelajar pada semester panjang untuk melakukan proyek. 

e. Hypothetical Inquiry 

Tahap hypothetical inquiry dibagi menjadi dua tahapan, sebagai 

berikut: 

1) Pure Hypothetical Inquiry   

Pure Hypothetical Inquiry pada dasarnya merupakan riset yang 

dilakukan hanya memperluas pemahaman hukum alam. Pebelajar 

menghubungkan secara empiris penjelasan hipotesis dari hukum-hukum 

dan menggunakan hipotesis tersebut untuk menjelaskan fenomena-

fenomena fisika. Hasil yang akan diperoleh dari tahap ini ialah 

pembuktian dari hukum-hukum sebelumnya atau pembuktian mengenai 

kesalahan dari hukum-hukum tersebut yang mengakibatkan munculnya 

teori-teori baru. 

2) Applied Hypothetical Inquiry   

Tahap ini menempatkan seluruh pebelajar berperan aktif sebagai 

pemecah permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata, pebelajar 

harus membangun sebuah masalah untuk memformulasikan hipotesis 

dari fakta-fakta, kemudian memberikan argumen yang logis untuk 

mendukung hipotesis mereka. 

Wenning (2012) dalam jurnal “The Levels of Inquiry Model of 

Science Teaching” menambahkan level terbaru dalam inkuiri, yaitu Real-

world Applications dimana pebelajar memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan situasi otentik saat bekerja secara individu maupun 
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kelompok kooperatif dan kolaboratif menggunakan pendekatan berbasis 

masalah dan pendekatan berbasis proyek. Sund and Trowbridge dalam 

versi yag lain membagi inkuiri menjadi tiga bagian yaitu guided inquiry 

(inkuiri terbimbing), free inquiry (inkuiri bebas), dan modified inquiry 

(inkuiri modifikasi) (Mulyasa, 2007).  

Pendapat para ahli lainnya menjelaskan pengelompokkan 

pembelajaran berbasis inkuiri mencakup beberapa pendekatan yang 

berbeda, yaitu inkuiri terstruktur, inkuiri terbimbing, dan inkuiri terbuka. 

Inkuiri terstruktur (structured inquiry), dimana guru mengemukakan 

masalah pada pebelajar untuk diselidiki dan juga prosedur serta alat-alat 

yang digunakan. Pebelajar menemukan hubungan diantara variabel-

variabel atau generalisasi dari data yang telah terkumpul. Inkuiri 

terbimbing (guided Inquiry), dimana guru memberikan masalah untuk 

diselidiki dan alat-alat serta bahan yang akan digunakan untuk 

eksperimen tetapi pebelajar merencanakan sendiri prosedur untuk 

memecahkan masalah. Inkuiri terbuka (open inquiry), dimana pebelajar 

merumuskan masalah untuk diselidiki dan juga menentukan alat dan 

prosedur percobaan sendiri (Meador, 2014; Zion dan Mendelovici, 2012; 

Colburn, 2000). 
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3 
Keunggulan dan Kelemahan 

Pembelajaran Inkuiri 
 

 

Sanjaya (2011) mengungkapkan model pembelajaran inkuiri 

memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut: 

a. Merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada  

pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih 

bermakna.  

b. Memberikan ruang kepada pebelajar untuk belajar sesuai dengan 

gaya belajar mereka.  

c. Merupakan model yang dianggap sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.  

d. Model pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan pebelajar yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pebelajar yang memiliki 

kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh pebelajar yang 

lemah dalam belajar.  

Kelemahan dari model pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:  

a. Jika strategi pembelajaran inkuiri digunakan sebagai model 

pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan pebelajar.  
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b. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena 

terbentur dengan kebiasaan pebelajar dalam belajar.  

c. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan 

waktu yang panjang sehingga sering guru sulit untuk menyesuaikan 

dengan waktu yang telah ditentukan.  

d. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan 

pebelajar menguasai materi pelajaran, maka model pembelajarn 

inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru 

Setiap model pembelajaran yang digunakan memiliki kelemahan 

dan kelebihan. Zion dan Mendelovici (2012) menjelaskan kelebihan dari 

jenis-jenis model inkuiri adalah sebagai berikut: 

a. Inkuiri Terstruktur  

1) Memperkenalkan konsep, kosakata, proses, kemampuan dan 

metodologi investigasi. 

2) Mengarahkan pebelajar kepada pemahaman yang spesifik.  

3) Menyajikan simulasi.  

b. Inkuiri Terbimbing 

1) Memberikan cara penyelesaian. 

2) Menantang kemampuan konseptual pebelajar dan kemampuan 

mempraktekan dalam situasi yang baru. 

3) Membangun pemahaman secara dalam dan luas untuk  

mempraktekannya langsung. 

c. Inkuiri Bebas  

1) Menghasilkan pertanyaan. 
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2) Mendorong pebelajar untuk berkerja sama tanpa instruksi 

langsung dari guru . 

3) Membangun dan menidentifikasi konsep proses skill untuk 

menciptakan pertanyaan dan masalah. 

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto 

yang menggunakan model pembelajaran berbasis hierarchy of inquiry 

menyimpulkan bahwa dengan menggunakan salah satu tingkatan pada 

model pembelajaran level of inquiry, yaitu guided inquiry lab dapat 

melatihkan kemampuan berinkuiri pebelajar, hasil belajar pebelajar pada 

ranah afektif, kognitif, dan hasil belajar pebelajar pada ranah psikomotor 

(Purwanto, 2013). Inkuiri terbimbing merupakan cara belajar untuk 

memenuhi banyak persyaratan kurikulum melalui keterlibatan, 

memotivasi dan pembelajaran menantang sesuai tujuan abad ke-21 di 

sekolah untuk membimbing pebelajar berpikir dan belajar melalui 

penyelidikan (Madden, 2011; Kuhlthau, et al., 2007; Zion, et al., 2007). 

Selain keunggulan dan keberhasilan yang dapat dicapai dengan 

menerapkan model inkuiri dalam pembelajaran, akan tetapi sering 

ditemukan juga kegagalan-kegagalan dalam pembelajaran inkuiri. 

Kegagalan dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri disebabkan oleh banyaknya kelemahan yang selama ini 

telah dilaksanakan oleh guru. Menurut Wenning (2006), kelemahan-

kelemahan tersebut diantaranya: 

a. Proses scientific inquiry sering diperkenalkan sebagai gabungan 

yang tidak terorganisasi,  maksudnya  pelaksanaan tahap-tahap 
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pada kegiatan inkuiri dilakukan secara parsial meskipun memiliki 

prosedur yang saling berhubungan,  sebagian guru melakukan 

proses inkuiri secara tidak teratur, dimana kegiatan inkuiri yang 

dilaksanakan tidak berdasarkan pada pengalaman dan kemampuan 

belajar pebelajar.  

b. Guru tidak mengetahui perbedaan antara setiap tahapan dalam 

proses inkuiri, sehingga guru tidak dapat memberikan pembelajaran 

yang tepat kepada pebelajar sesuai dengan kemampuan pebelajar.  

c. Guru tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana 

mengajarkan pebelajar untuk melakukan sains (do science), hal ini 

berhubungan dengan pengalaman guru ketika menuntut ilmu di 

perguruan tinggi, salah satunya karena dosen tidak mengajarkannya 

kepada calon guru tersebut.  

d. Sebagian guru kurang memiliki persiapan untuk melakukan inkuiri, 

hal ini disebabkan karena adanya kemalasan dalam melakukan 

persiapan, serta adanya rasa percaya diri yang berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 Inquiry Creative Process 

4 
Model Pembelajaran Inquiry  

Creative Process 
 

 

Model Pembelajaran Inquiry Creative Process merupakan model 

yang dikembangkan dengan mengintegrasikan atribusi proses-proses 

kreatif atau yang disebut kreativitas ilmiah pada setiap sintak inkuiri. 

Kreativitas ilmiah merupakan kreativitas dalam pembelajaran sains yang 

diatribusikan oleh penekanan pada kemampuan menemukan 

permasalahan (problem finding), merumuskan hipotesis (creating 

hyphotheses), mendesain eksperimen yang kreatif (creatively 

experiment designing), menyelesaikan masalah ilmiah secara kreatif 

(science creatively problem solving), dan mendesain produk secara 

kreatif (creatively product design) (Turkmen, 2015; Ayas dan Sak, 2014; 

Hu, dkk., 2010; Hu dan Adey, 2010; Aktamis dan Ergin, 2008). 

Pemberian tugas kreativitas dapat memperluas jangkauan kegiatan 

kreatif, sehingga mahasiswa dapat menerapkan, menghasilkan, 

menemukan, membandingkan, menghubungkan, membayangkan, dan 

merancang ide-ide kreatif (Rotteram, 2014).   

Atribusi-atribusi dalam kreativitas ilmiah tersebut selanjutnya 

diintegrasikan dalam kegiatan inkuiri ilmiah. Model pengajaran inkuiri 

(inquiry base lesson) menurut Arends (2012) mengikuti langkah 

kegiatan; identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merencanakan 
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eksperimen untuk menguji hipotesis, merumuskan penjelasan, dan 

refleksi. Proses-proses inkuiri perlu diintegrasikan dan diatribusikan 

dengan kreativitas ilmiah untuk tujuan melatih berpikir kritis mahasiswa, 

sebagaimana dijelaskan oleh Adams (2006)  bahwa proses kreatif atau 

yang disebut juga kreativitas ilmiah berpotensi melatih kemampuan 

berpikir kritis. Integrasi ini juga untuk mempertajam potensi melatih 

berpikir melalui kegiatan inkuiri (Arends, 2012).  

Kerangka pengembangan model pembelajaran Inquiry Creative 

Process (ICP) dijelaskan pada Gambar 1.  

 

KERANGKA PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN 

INQUIRY CREATIVE PROCESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pengembangan model pembelajaran 
Inquiry Creative Process 
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Berdasarkan ide pengembangan tersebut, selanjutnya disusun 

kerangka hipotetik dari model pembelajaran Inquiry Creative Process 

seperti dijelaskan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kerangka hipotetik dari model pembelajaran Inquiry Creative 
Process.  

Fase Pembelajaran Peran Pengajar (Dosen) 
Fase 1. Persiapan 
dan 
pengidentifikasian 
masalah (problem 
finding) 

 Mempersiapkan mahasiswa untuk belajar 
dan menyampaikan tujuan-tujuan 
pembelajaran. 

 Meminta mahasiswa menemukan sebanyak 
mungkin permasalahan yang terkait dengan 
materi pembelajaran. 

 Meminta mahasiswa memilih satu 
permasalahan inti yang akan diuji . 

 Meminta mahasiswa merumuskan masalah 
yang akan diuji. 

Fase 2. Merumuskan 
hipotesis (creating 
hyphotheses) 

 Meminta mahasiswa merumuskan hipotesis 
sesuai dengan masalah yang dipilih.  

 Meminta mahasiswa memeriksa kembali 
relevansi hipotesis dengan rumusan 
masalah dan pengetahuan yang mungkin 
telah ada dalam sistem kognisi siswa.  

Fase 3. Mendesain 
eksperimen yang 
kreatif (creatively 
experiment 
designing) 

 Meminta mahasiswa mengidentifikasi 
variabel-variabel dalam hipotesis yang akan 
diuji.  

 Meminta mahasiswa mendefinisikan secara 
operasional variabel-variabel yang telah 
diidentifikasi.  

 Meminta mahasiswa menyusun langkah-
langkah pengujian hipotesis dalam bentuk 
prosedur eksperimen kreatif berdasarkan 
definisi operasional variabel yang telah 
disusun.  
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Fase Pembelajaran Peran Pengajar (Dosen) 
Fase 4. 
Menyelesaikan 
masalah ilmiah 
secara kreatif 
(science creatively 
problem solving) 

 Meminta mahasiswa mengimplementasikan 
langkah-langkah eksperimen yang telah 
disusun.  

 Meminta mahasiswa memeriksa ketepatan 
pelaksanaan langkah-langkah eksperimen 
yang telah dilakukan.  

 Meminta mahasiswa mengevaluasi hasil 
eksperimen berdasarkan hipotesis yang 
telah dirumuskan sebelumnya.  

 Meminta mahasiswa menyimpulkan hasil 
eksperimen.  

Fase 5. Mendesain 
produk secara kreatif 
(creatively product 
design) 

 Meminta mahasiswa membuat resume hasil 
ekperimen yang mencakup penjelasan yang 
terperinci dengan dukungan konsep dari 
berbagai sumber yang relevan.  

 

Model Inquiry Creative Process merupakan model yang 

dikembangkan dengan tujuan melatih kemampuan dan disposisi berpikir 

kritis mahasiswa. Ennis (2011) dan Hassard (2005) mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang 

terfokus untuk memutuskan apa yang harus diyakini atau dilakukan. 

Berpikir kritis sering disebut berpikir mandiri, berpikir 

mempertimbangkan, atau berpikir mengevaluasi (Reid, 2006). Beberapa 

pakar berpikir kritis mengkategorisasi keterampilan berpikir kritis ke 

dalam aspek kemampuan (ability) dan disposisi (disposition) (Ennis, 

2011; Facione, 2011; Rudinow dan Barry, 2008). Aspek kemampuan 

berpikir kritis dipandang sebagai proses kognitif (Muhfahroyin, 2009), 

dengan indikator kemampuan utama, yaitu: a) Analisis (Facione, 2011; 
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Ennis, 2011, 1996; Scriven dan Paul, 2009; Burris dan Garton, 2006; 

Fisher, 2003). b) Inferensi (Facione, 2011; Ennis, 2011, Scriven dan 

Paul, 2009; Paul dan Elder, 2006; Fisher, 2003). c) Evaluasi (Facione, 

2011; Ennis, 2011, 1996, 1991; Scriven dan Paul, 2009; Paul dan Elder, 

2006; Reid, 2006). d) Membuat keputusan (Rudinow dan Barry, 2008; 

Fisher, 2003).  

Disposisi berpikir kritis dipandang sebagai karakter atau sikap 

seorang pemikir kritis, memiliki indikator utama; a) berpikiran terbuka 

(Facione; 2011, 2006; Ennis, 2011, 1996, 1991; Dewey dalam Ricketts 

dan Rudd, 2004). b) To be well informed (Facione, 2011, 2006; Ennis, 

2011; 1996, 1991). c) Hati-hati dalam melakukan penilaian terhadap 

sesuatu (Facione, 2011, 2006; Ennis, 2011, 1996, 1991). d) Bersedia 

mengubah pandangan dan penilaian ketika bukti dan alasan cukup 

mendukung (Facione, 2011, 2006; Ennis, 2011, 1996, 1991). Aspek 

kemampuan (ability) dan disposisi (disposition) berpikir kritis tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena sifatnya saling melengkapi 

dan akan menjadikan seorang pemikir kritis yang utuh. 
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5 
Validitas Model Pembelajaran Inquiry  

Creative Process untuk dapat Diimplementasikan 

dalam Pembelajaran 
 

Model inquiry creative process telah melalui proses validasi 

sebagai prasyarat sebelum diimplementasikan pada kelas ujicoba. 

Validitas model pembelajaran inquiry creative process memuat unsur 

validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct validity). 

Model yang dikembangkan divalidasi oleh pakar. Secara teknis validasi 

model ICP dilakukan melalui mekanisme focus group discussion (FGD). 

FGD diikuti oleh Tim Peneliti dan 5 (lima) orang pakar yang 

berkompeten. Saran dan masukan dari validator dalam FGD selanjutnya 

ditindaklanjuti untuk memperbaiki model pembelajaran ICP. Setelah 

model pembelajaran ICP valid, maka selanjutnya dilakukan penyusunan 

perangkat dan instrumen pendukung model ICP, yang selanjutnya 

divalidasi. Validasi perangkat dan instrumen pendukung model, meliputi 

RPS, buku ajar (modul pembelajaran), LKM (Lembar Kerja Mahasiswa), 

tes kemampuan berpikir kritis (TKBK) dan angket disposisi berpikir kritis 

(ADBK). 

Penilaian validator terhadap model pembelajaran ICP yang 

dikembangkan adalah valid (Va = 4.12). Hasil penilaian validator 

terhadap model pembelajaran ICP ditampilkan pada Tabel 4 dan 

Gambar 2. 
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Tabel 4. Hasil validasi pakar pada model pembelajaran ICP 

No Aspek validasi 
Skor rata-

rata 
Kategori 

1 Content 
validity 

The need for 
development of 
model. 

4.20 Valid 

The model 
designed base on 
state-of-the-art of 
knowledgement. 

3.95 Valid 

2 Construct 
validity 

Consistency and 
logically of all 
arrangement 
components of 
model. 

4.20 Valid 

Va 4.12 Valid 
PA 93.87% Reliabel, PA ≥ 

75% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil validasi pakar pada model pembelajaran ICP 
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Validitas model ICP dalam kajian ini mengacu pada teori Nieveen 

(1999, 2007), bahwa framework dari suatu produk salah satunya 

berkriteria valid (content and construct validity). Content validity yang 

dimaksud adalah semua komponen yang menyusun model harus 

didasarkan pada need (kebutuhan) dan state-of-the-art 

(kekinian/kemutakhiran), dan construct validity dimaksudkan bahwa 

semua komponen harus consistently linked (secara konsisten terkait) 

antara yang satu dengan yang lainnya dan juga logis. Komponen content 

validity pada aspek the need for development of model memiliki skor Va 

sebesar 4.20 dengan kriteria valid. Hasil ini tidak terlepas dari tujuan 

pengembangan model ICP untuk melatih keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa calon guru sebagai kebutuhan akan kompetensi lulusan 

utama akan keterampilan abad 21. Model ICP juga telah memenuhi 

ekspektasi dari kebutuhan belajar tingkat pendidikan tinggi di Indonesia, 

salah satunya yaitu melatih keterampilan berpikir kritis mahasiswa 

sebagai tuntutan kebutuhan belajar mahasiswa sebagaimana tertuang 

dalam Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengembangan model ICP juga 

menjembatani kesenjangan antara harapan akan kebutuhan kompetensi 

lulusan abad 21 yang kritis dengan kenyataan bahwa kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa sebenarnya masih masih tergolong rendah, 

sebagaimana temuan sebelumnya oleh Prayogi dan Muhali (2016). 
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Komponen content validity pada aspek state-of-the-art memiliki 

skor Va sebesar 4.20. Pengembangan model ICP didukung oleh kajian-

kajian empiris tentang kreativitas ilmiah dari referensi penelitian-

penelitian terkini bahwa sejatinya kreativitas ilmiah dapat menjadi 

jembatan untuk juan-tujuan berpikir kritis (Adams, 2006; Turkmen, 2015; 

Ayas & Sak, 2014; Hu et al., 2010; Aktamis & Ergin, 2008; Hu & Adey, 

2010). Berpikir kritis sebagai bagian dari sumber daya manusia, dapat 

dipelajari dan dikembangkan melalui pembelajaran konsep sains yang 

harus dimiliki oleh pelajar (Muhlisin et al., 2016). Proses pembelajaran 

bergantung pada metode pembelajaran karena metode pembelajaran 

mempengaruhi tujuan belajar (Schmaltz et.al., 2017; Muhlisin, 2012). 

Pada komponen construct validity dengan aspek utamanya 

adalah consistency and logically of all arrangement components of 

model, para pakar selaku validator memberi skor rata-rata Va sebesar 

4.20 dengan kriteria valid. Para pakar telah setuju bahwa model 

pembelajaran ICP telah konsisten dan logis dalam hal fase 

pembelajaran, urutan dan keterkaitan antar komponen dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Nieveen (1999), jika semua komponen terkait 

secara konsisten satu sama lain (validitas konstruk), maka produk 

dianggap valid. 

Fase-fase pembelajaran model ICP telah konsisten dalam melatih 

keterampilan berpikir kritis. Penemuan masalah dan pemecahan 

masalah secara kreatif yang merupakan dimensi kreativitas ilmiah, 

keduanya memiliki korelasi dalam konteks melatih berpikir kritis. Dimensi 
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kognitif pemikiran kreatif sejatinya berkorelasi dengan beberapa dimensi 

pemikiran kritis, hal ini sangat jelas ketika pebelajar berpikir dalam 

konteks pemecahan masalah. Bila pebelajar berpikir dalam konteks 

tertentu (berpikir kritis), mereka memanfaatkan berbagai proses berpikir. 

Sifat pemikiran kritis dikaitkan dengan kemampuan kreatif selama 

menemukan masalah dan pemecahan masalah (Kousoulas & Mega, 

2008). Kemampuan pemecahan masalah kreatif didefinisikan sebagai 

semacam sifat intelektual atau kemampuan yang ditunjukkan dalam 

proses memproduksi dan mengekspresikan pertanyaan baru yang 

ditemukan dengan cara yang unik dengan menggunakan konteks dan 

pengalaman yang ada. Hal ini diwujudkan tidak hanya dalam kuantitas, 

tetapi juga dalam diversifikasi (jenis) dan keaslian dari masalah yang 

ditemukan (Han et al., 2013). 

Creating hyphotheses merupakan bagian yang sangat penting 

sebagai aspek kreativitas ilmiah (Jiang & Thagard, 2014). Ketika 

pebelajar dihadapkan pada permasalahan, selanjutnya mereka 

berhipotesis dan menemukan cara menyelesaikan permasalahan itu 

(Arends, 2012), sekaligus belajar untuk berpikir kritis (Alberta Education, 

2010). Creatively product design merupakan bagian dari kreativitas 

ilmiah di mana pebelajar mampu mendesain produk ilmu pengetahuan 

dari yang dipelajari secara kreatif (Hu & Adey, 2010). 

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa model 

pembelajaran ICP telah dinyatakan valid dan dapat dijadikan referensi 
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dalam penyusunan perangkat serta pengimplementasiannya di 

lapangan. 
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