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ABSTRAK

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan dominan yang dibutuhkan di abad
21 ini. Namun, berbagai penelitian terdahulu serta berdasarkan hasil studi pendahuluan pada
siswa SMPN 2 Puncu menunjukkan bahwa keterampilan ini masih rendah. Rendahnya skor
pada variabel tersebut disebabkan oleh pembelajaran belum menekankan pada peningkatan
keterampilan berpikir. Paradigma pembelajaran yang diterapkan masih cenderung teacher
centered melalui ceramah.
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri
terbukti dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Namun demikian, dalam penerapannya
perlu mempertimbangkan karakteristik siswa di kelas. Pada penelitian ini dikembangkan dan
diterapkan perangkat pembelajaran yang mengakomodasi karakteristik siswa yang bertujuan
untuk mengatasi rendahnya keterampilan berpikir kritis, yaitu Differentiated Science Inquiry
(DSI). Selain inkuiri, guna melatihkan keterampilan berpikir perlu dikembangkan pembelajaran
berbantuan mind map. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pembelajaran melalui mind map
membantu siswa memetakan isi pikiran dan memancing untuk berpikir ke segala arah serta lebi
sistmatis. Untuk itulah dikembangkan model pembelajaran Differentiated Science Inquiry
(DSI) dipadu mind map.
Kebaruan yang pertama dari model pembelajaran Differentiated Science Inquiry (DSI)
yang dipadu mind map ini yaitu menawarkan jenis inkuiri yang berbeda-beda dalam satu kelas
sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga mendapatkan persamaan dalam kesempatan
berkembang. Hal ini didasarkan pada kenyataan biasanya guru memilih 1 dari 4 jenis inkuiri
(inkuiri konfirmasi, terstruktur, terbimbing, dan terbuka) untuk diterapkan pada semua siswa di
topik tertentu. Padahal masing-masing jenis tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kebaruan kedua yaitu adanya integrasi teknik mind map dalam pembelajaran inkuiri. Kebaruan
yang ketiga yaitu dihasilkannya model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan
berpikir kritis.
Penelitian ini didahului melalui penelitian survai. Penelitian dilanjutkan dengan
Penelitian Tindakan Kelas di kelas VIID pada tahun pelajaran 2017/2018 dengan 3 siklus
menggunakan model pembelajaran DSI dipadu mind map. Analisis data secara deskriptif
terhadap keterlaksanaan pembelajaran, angket, dan keterampilan berpikir kritis siswa pada
siklus I, II, dan III.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model DSI dipadu mind map terbukti dalam
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Luaran dari penelitian ini adalah publikasi
baik nasional maupun internasional di tahun 2017.
Kata kunci: differentiated science inquiry, mind map, keterampilan berpikir kritis.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 semakin pesat. Pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu diantisipasi oleh dunia
pendidikan agar kelak mampu mempersiapkan generasi yang siap dan adaptif dalam menjawab
tantangan jaman. Pada era yang serba cepat ini, siswa perlu memiliki keterampilan berpikir
yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang handal dan memperoleh pengetahuan
baru dengan cepat (Lau, 2011). Keterampilan yang paling dominan dibutuhkan pada abad 21
adalah keterampilan berpikir kritis (Kharbach, 2012).
Guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan di sekolah seharusnya mampu
mengemban amanat dalam membelajarkan keterampilan berpikir kritis bagi siswa. Namun,
berdasarkan studi pendahuluan di kelas VII SMPN 2 Puncu terungkap bahwa keterampilan
berpikir kritis siswa masih rendah. Berdasarkan hasil tes berpikir kritis dengan rentangan skor
0-100, diperoleh skor rerata pada 6 indikator berpikir kritis yaitu 24,78.
Berdasarkan hasil angket, rendahnya keterampilan tersebut disebabkan oleh pendekatan
pembelajaran yang diterapkan guru masih bersifat teacher centered, belum melibatkan
keterlibatan siswa secara aktif. Untuk itulah perlu merancang pembelajaran yang melatihkan
keterampilan berpikir tersebut.
Pembelajaran IPA memang seharusnya dapat meningkatkan keaktifan siswa melalui
inkuiri (Wyatt, 2005). Pembelajaran IPA juga seharusnya lebih menekankan pada aktivitas
siswa secara aktif melalui inkuiri. Pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan melatihkan
keterampilan berpikir kritis siswa (Prince & Felder, 2006). Banyak penelitian yang
membuktikan bahwa pembelajaran inkuiri dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis
(Olson, 2000; Azizmalayer, 2012; Mahanal, 2012; Kazempour, 2013).
Berdasarkan peran guru dan siswa, inkuiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu inkuiri
konfirmasi, terstruktur, terbimbing, dan terbuka (Banchi & Bell, 2008). Biasanya guru memilih
satu jenis inkuiri untuk diterapkan pada semua siswa di topik tertentu. Padahal masing-masing
jenis tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk itulah, dikenalkan model
Differentiated Science Inquiry (DSI) yang menerapkan jenis inkuiri yang berbeda-beda sesuai
dengan kebutuhan siswa sehingga mendapatkan persamaan dalam kesempatan berkembang
(Llwellyn, 2011). Adanya persamaan kesempatan ini menjadi kenyataan hanya ketika siswa
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menerima instruksi sesuai dengan tingkat readiness (kesiapan), interest (minat), dan learning
style (gaya belajar) sehingga memungkinkan mereka untuk memaksimalkan kemampuannya.
Selain inkuiri, guna melatihkan keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan
pembelajaran berbantuan mind map (Keles, 2012). Mind map dapat digunakan secara bersamasama dengan teknik lainnya yang sesuai dengan filosofi pendekatan konstruktivis. Mind map
merupakan teknik yang menstimulasi otak kiri dan otak kanan, membuat proses berpikir
menjadi terlihat, memberi gambaran besar dan detail dari suatu hal secara bersamaan,
mempermudah dalam mengelola dan memahami informasi secara efektif, sistematis, dan
inovatif, serta daya ingat.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana keterlaksanaan sintaks pembelajaran model DSI dipadu mind map?
2. Apakah model pembelajaran DSI dipadu mind map dapat meningkatkan keterampilan

berpikir kritis siswa kelas VII D SMPN 2 Puncu Kediri?
3. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan model DSI dipadu mind map?

C. Kebaruan
Kebaruan dalam suatu penelitian ini yaitu:
1. Model pembelajaran DSI menerapkan keempat jenis inkuiri dalam satu kelas sesuai dengan
kebutuhan siswa sehingga mendapatkan persamaan dalam kesempatan berkembang.
2. Adanya variasi model inkuiri yaitu integrasi teknik mind map dalam pembelajaran inkuiri.
3. Dihasilkannya temuan mengenai model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis bagi siswa.
4. Adanya temuan mengenai kelebihan dan kekurangan DSI dipadu mind map.

C. Tujuan dan Urgensi Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengkaji peningkatan keterampilan berpikir kritis
antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model DSI yang dipadu mind map serta
(2) untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan pembelajaran model DSI dipadu mind map.
Urgensi penelitian ini yaitu untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya
keterampilan berpikir kritis siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keterampilan
ini merupakan keterampilan dominan yang dibutuhkan di abad 21. Apabila rendahnya
keterampilan ini tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan masalah dalam penyiapan
generasi yang siap di Abad 21 dan tertinggalnya generasi penerus bangsa dibandingkan dengan
negara-negara lain di dunia. Hal ini dikarenakan kedua keterampilan berpikir tersebut
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membantu siswa dalam membuat keputusan yang handal dan memperoleh pengetahuan baru
dengan cepat.
D. Temuan dan Kontribusi
Temuan dalam penelitian ini yaitu (1) model pembelajaran DSI yang yang menerapkan
keempat jenis inkuiri (inkuiri konfirmasi, terstruktur, terbimbing, dan terbuka) yang berbedabeda dalam satu kelas, (2) ditemukannya variasi model pembelajaran inkuiri yang dipadu mind
map, (3) model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan (4)
kelebihan dan kekurangan model DSI dipadu mind map.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara teoritis
maupun secara praktis bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran. Pada tataran teoritis
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya bidang
pendidikan untuk memperkaya pembelajaran di sekolah terkait dengan inkuiri, mind map,
pengembangan model pembelajaran, dan keterampilan berpikir kritis. Pada tataran praktis
penelitian ini berguna bagi siswa, guru, sekolah, dinas pendidikan, dan peneliti lain.

E. Rencana Target Capaian
No.

Jenis Luaran

1.

Pemakalah dalam temu ilmiah

2.

Artikel pada jurnal

Internasional
Nasional
Nasional

Capaian
Tahun 2017
Tahun 2017
Tahun 2017
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Keterampilan Berpikir Kritis
Definisi berpikir kritis banyak disampaikan oleh para ahli. Menurut Ennis (2013)
berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang
difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Berpikir kritis sebagai
sebuah proses menurut langkah-langkah untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi
argumen (Proulx, 2004). Sedangkan definisi berpikir kritis menurut (Walker, 2006) yaitu suatu
proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan
atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi
dimana hasil proses ini digunakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. Berpikir kritis
berhubungan dengan berpikir kognisi tingkat tinggi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut,
berpikir kritis merupakan berpikir siswa yang melibatkan penalaran dan logika untuk
menyelesaikan suatu masalah (Page & Mukherjee, 2006).
Rubrik penilaian untuk berpikir kritis dengan rentangan skor 0-5 telah dikembangkan
oleh Zubaidah, dkk. (2015). Rubrik tersebut dimodifikasi dari Illinois Critical Thinking Essay
Test yang dikembangkan oleh Finken dan Ennis dengan format minimal structure. Asesmen
yang dimodifikasi ini dapat digunakan untuk menguji kemampuan berpikir kritis siswa melalui
tes essai. Format asesmen ini disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya bentuk
soal tes yang sering digunakan para pendidik di Indonesia. Rubrik ini dapat dikembangkan
dengan tujuan agar dapat digunakan dengan mudah, praktis, dan dapat mengakomodasi masingmasing indikator berpikir kritis secara efektif dan efisien.

B. Pembelajaran Differentiated Science Inquiry (DSI)
Model pembelajaran Differentiated Science Inquiry (DSI) merupakan pengembangan
dari Differentiated Instruction (DI). Pada pembelajaran DI, perbedaan kebutuhan peserta didik
untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal menjadi pertimbangan yang utama. Dengan
merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, diharapkan kesulitan
yang dialami siswa dapat teratasi, sehingga motivasi belajarnya tinggi.
Pada pembelajaran sains, Llwellyn (2011) mengembangkan pembelajaran inkuiri yang
berbasis DI. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa biasanya guru memilih satu jenis inkuiri
untuk diterapkan pada semua siswa di topik tertentu. Padahal masing-masing jenis tersebut
memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk itulah, dikenalkan adanya DSI yang menawarkan
4

jenis inkuiri yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga mendapatkan
persamaan dalam kesempatan berkembang. Adanya persamaan kesempatan ini menjadi
kenyataan hanya ketika siswa menerima instruksi sesuai dengan tingkat readiness (kesiapan),
interest (minat), dan learning style (gaya belajar) sehingga memungkinkan mereka untuk
memaksimalkan kemampuannya.
Pada pembelajaran DSI, kelas dibagi menjadi 4 kelompok besar. Masing-masing
kelompok mewakili level inkuiri. Pembagian kelompok berdasarkan level ini mengacu pada
besarnya intervensi/guru terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang diberikan oleh
guru/guru kepada siswanya. Mengacu (Llwellyn, 2013) level inkuiri tersebut memiliki
karakteristik sebagaimana Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Karakteristik 4 Level Inkuiri
Demonstrated
Inquiry (Level 1)

Structured Inquiry
(Level 2)

Guided Inquiry
(Level 3)

self-directed
Inquiry (Level 4)

Menyediakan masalah

Guru/guru

Guru/guru

Guru/guru

Siswa

Perencanaan Prosedur
Mengomunikasikan Hasil

Guru/guru
Guru/guru

Guru/guru
Siswa

Siswa
Siswa

Siswa
Siswa

Llewellyn (2013) menyatakan ada enam fase dalam satu siklus inkuiri, yaitu: (1)
inquisition, dimulai dengan sebuah pertanyaan untuk diselidiki, (2) acquisition, melakukan
brainstorming terhadap kemungkinan jawabannya, (3) supposition, menseleksi sebuah
pernyataan untuk diuji, (4) implementation, mendesain sebuah rencana, (5) summation,
mengumpulkan bukti dan menarik kesimpulan, dan (6) exhibition, sharing dan
mengomunikasikan hasil temuan. Banyak penelitian yang relevan terkait dengan pembelajaran
inkuiri terkait dengan variabel keterampilan berpikir (Olson, 2000; Azizmalayer, 2012;
Mahanal, 2012; Kazempour, 2013).

C. Pembelajaran Mind Map
Mind map berasal dari kata ‘mind’ yang artinya pikiran dan ‘map’ yang artinya peta.
Mind map biasa diartikan sebagai peta pikiran. Mind map merupakan suatu teknik grafik yang
sangat ampuh dan menjadi kunci yang universal untuk membuka potensi dari seluruh otak
karena menggunakan seluruh keterampilan yang terdapat pada bagian neokorteks dari otak atau
yang lebih dikenal sebagai otak kiri dan otak kanan.
Mind map juga terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis (Santiago, 2011).
Sebuah studi membuktikan bahwa mind map menawarkan pendekatan yang kuat untuk
meningkatkan kemampuan siswa untuk menghasilkan, memvisualisasikan, dan mengatur ideide. Para siswa yang terlibat menyatakan bahwa mind map mendorong pemikiran kreatif dan
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mereka menjadi lebih cepat pada menghasilkan dan mengorganisir ide-ide untuk menulis (AlJarf, 2009).

D. Pembelajaran Differentiated Science Inquiry (DSI) dipadu Mind Map
Pemanfaaan mind map secara teori dalam pembelajaran diyakini dapat meningkatkan
keterampilan berpikir siswa. Demikian pula berdasarkan kajian terori dan empiris pembelajaran
DSI juga mampu meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Mind map dapat dipadukan
dengan sintaks DSI dengan maksud semakin memperkuat dalam meningkatkan keterampilan
berpikir siswa.
Mind map dapat dipadukan dalam setiap tahap DSI (inquisition, acquisition,
supposition, implementation, summation, dan exhibition). Sintaks model DSI yang dipadu
dengan mind map disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Sintaks Model Differentiated Science Inquiry (DSI) yang dipadu Mind Map
No.
1.

Fase
Inquisition

2.

Acquisition

3.

Supposition

4.

Implementation

5.

Summation

6.

Exhibition

Kegiatan guru
 Meminta siswa untuk mengajukan
pertanyaan yang difokuskan pada topik
yang akan dipelajari/diselidiki
 Memberi kesempatan siswa menulis
fokus pertanyaan sebagai central dari
mind map
 Melakukan brainstorming dengan siswa
terhadap kemungkinan jawaban atas
pertanyaan yang diajukan
 Memberi kesempatan bagi siswa
menuliskan jawaban sementara pada
cabang dari mind map
 Mengarahkan siswa untuk menseleksi
sebuah pernyataan untuk diuji
 Memberi kesempatan bagi siswa untuk
menuliskan pernyataan yang akan diuji
pada cabang mind map
 Mendorong dan memberi kesempatan
siswa
untuk
mendesain
dan
melaksanakan
sebuah
rencana
penelitian/pencarian jawaban
 Memberi kesempatan siswa untuk
menuliskan rencana penelitiannya
dalam mind map
 Mendorong siswa untuk mengumpulkan
bukti dan memfasilitasi siswa untuk
menarik kesimpulan
 Memberikan
kesempatan
siswa
melengkapi mind map secara utuh
 Meminta siswa untuk mengumpulkan
mind map
 Memberikan kesempatan bagi siswa
untuk mengkomunikasikan hasil temuan
dalam bentuk presentasi mind map
 Meminta siswa untuk memamerkan
mind map pada mading kelas

Kegiatan Siswa
 Mengajukan pertanyaan/ rumusan
masalah
 Menulis sebuah pertanyaan yang
akan diselidiki secara singkat
sebagai pusat dari mind map
 Memberikan jawaban sementara
atas pertanyaan yang akan diselidiki
 Menulis jawaban tersebut pada
cabang dari mind map
 Berdiskusi dengan teman dan guru
untuk
menseleksi
sebuah
pernyataan untuk diuji
 Menuliskan pernyataan singkat
pada cabang dari mind map
 Mendesain dan melakukan rencana
penelitian
untuk
menemukan
jawaban
 Menuangkan rencana penelitian
dalam mind map
 Mengumpulkan bukti dan menarik
kesimpulan
 Melengkapi mind map secara utuh
 Mengumpulkan mind map

 Mengkomunikasikan hasil temuan
dalam bentuk presentasi mind map
 Memamerkan mind map pada mading
kelas
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(Sumber: Llewllyn, 2013; Fuad, 2017).

Pada Gambar 2.1 berikut disajikan Roadmap Penelitian.

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian SEAQIS Research Grants
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini terdiri dari 3
siklus, masing-masing siklus terdiri empat tahap yaitu menyusun rencana tindakan, melakukan
tindakan, mengamati (observasi), dan refleksi. Setelah dilakukan refleksi akan timbul
perencanaan baru tahap berikutnya sebagaimana bagan spiral PTK berikut.
Plan (perencanaan)
Reflective (refleksi)
Action (observasi)
Revised Plan
Reflective (refleksi)
Action (observasi)
Revised Plan
Bagan Spiral PTK
(Sumber: Hopkins, 1993)

Siklus I
a. Rencana Tindakan
1) Peneliti merancang perangkat pembelajaran model Differentiated Science Inquiry (DSI)
dipadu mind map dengan tahapan: inquisition, acquisition, supposition, implementation,
summation, dan exhibition yang dipadu dengan mind map.
2) Peneliti membuat lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan sintaks
DSI dipadu mind map.
3) Peneliti membuat angket berkaitan dengan persepsi siswa mengenai pembelajaran yang
berlangsung.
4) Peneliti mengembangkan instrumen tes dan penilaian keterampilan berpikir kritis.
5) Sebelum tindakan, siswa diberikan pretes. Nilai pretes diurutkan dari yang terendah
sampai dengan tertinggi. Berdasarkan urutan tersebut kelas dibagi menjadi 3 kelompok
besar, yaitu (1) nilai rendah yang kemudian ditetapkan sebagai anggota kelompok besar
A dan nantinya diberikan LKS yang memiliki karakteristik pembelajaran inkuiri
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terstruktur (structured inquiry), (2) nilai sedang yang kemudian ditetapkan sebagai
anggota kelompok besar B dan nantinya diberikan LKS yang memiliki karakteristik
pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) serta (3) nilai tinggi yang kemudian
ditetapkan sebagai kelompok besar C menggunakan LKS yang memiliki karakteristik
pembelajaran inkuiri bebas (self directed inquiry). Masing-masing kelompok besar dibagi
lagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4 siswa.
b. Tindakan Pembelajaran
1) Kolaboran bertindak sebagai guru pada pembelajaran di kelas. Untuk mengamati
keterlaksaan pembelajaran, peneliti dibantu 1 orang observer.
2) Jalannya proses tindakan pembelajaran menggunakan sintaks DSI dipadu mind map.
3) Materi pembelajaran pada pertemuan 1 yaitu penyelidikan IPA.
4) Materi pembelajaran pada pertemuan 2 yaitu pengukuran.
c. Observasi
1) Observasi terhadap pembelajaran di kelas meliputi sintaks DSI dipadu mind map.
2) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung mengenai model pembelajaran
yang telah diterapkan di kelas dan kemajuan yang dicapai oleh siswa selama kegiatan
belajar mengajar.
d. Refleksi
Refleksi akhir hasil tindakan terdiri atas:
1) Data hasil pengamatan yang merupakan data dari beberapa fakta yang dideskripsikan dari
masalah penelitian
2) Triangulasi data yaitu mengkonfirmasikan data yang ditemukan oleh pengamat, peneliti,
dan siswa.
3) Analisis kelemahan dan kelebihan tindakan pada siklus I untuk dipergunakan dalam
penyempurnaan tindakan selanjutnya.
Siklus II
1) Pada prinsipnya memiliki tahapan yang sama dengan siklus I.
2) Pada perencanaan siklus II memanfaatkan hasil refleksi dan evaluasi dari siklus I.
3) Materi pembelajaran pada pertemuan 3 yaitu perbedaan makhluk hidup dengan benda
tak hidup.
4) Materi pembelajaran pada pertemuan 4 yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar
dan membedakan makhluk hidup dan tak hidup.
Siklus III
1) Pada prinsipnya memiliki tahapan yang sama dengan siklus I dan siklus II.
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2) Pada perencanaan siklus III memanfaatkan hasil refleksi dan evaluasi dari siklus II.
3) Materi pembelajaran pada pertemuan 5 dan 6 yaitu mengelompokkan makhluk hidup
berdasarkan prinsip klasifikasi.
4) Pada akhir pembelajaran, siswa diberikan angket berkaitan dengan persepsi mengenai
model pembelajaran yang diterapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas VIID UPTD SMP Negeri 2 Puncu Kediri. Penelitian
ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2017-September 2017.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
1). Pengumpulan Data
Data dan pengumpulan data dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Data dan Pengumpulan Data
No
1.
2.
3.

Data

Pengumpulan Data

Keterlaksanaan model DSI dipadu Lembar observasi
mind map oleh guru
Keterampilan berpikir kritis siswa
Pemberian tes
Persepsi siswa mengenai model DSI Angket
dipadu mind map

Keterangan
Saat pembelajaran
Setelah pembelajaran
Setelah Pembelajaran

2). Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui penerapan model DSI dipadu mind map.
b. Butir tes keterampilan berpikir kritis siswa beserta pedoman penilaian.
c. Angket persepsi siswa mengenai model DSI dipadu mind map.
D. Analisis Data
a. Teknik analisis data berkaitan dengan penerapan model DSI dipadu mind map oleh guru
dikelas dihitung berdasarkan persentase kegiatan yang dilakukan guru berdasarkan tahap
pembelajaran, dan dihitung dengan rumus:

 tanda cek " ya"
X 100%
 tahap pembelajaran
b. Analisis mengenai hasil penilaian keterampilan berpikir kritis.
Pedoman penilaian tes keterampilan berpikir kritis mengacu pada rubrik penilaian dari
Zubaidah, dkk. (2015) hasil modifikasi dari Finken dan Ennis (1993). Skor yang diperoleh
kemudian dikonversikan ke skala 0-100. Konversi skor secara kualitatif mengikuti aturan
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sebagai berikut: (1) skor 0-19 dikategorikan sangat kurang, (2) skor 20-39 dikategorikan
kurang, (3) skor 40-59 dikategorikan sedang, (4) skor 60-79 dikategorikan baik, (5) skor 80100 dikategorikan sangat baik (Arikunto, 2012).
c. Teknik analisis data secara deskriptif berkaitan dengan persepsi siswa mengenai model
yang diterapkan.

E. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2
Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan Pembelajaran
Aspek yang diukur
Keterampilan berpikir
kritis siswa

Indikator Keberhasilan
1. Tercapai ketuntasan klasikal (≥ 85% siswa
memiliki nilai ≥ 75)
2. Adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa
pada tiap-tiap siklus

Cara Mengukur
Memberikan tes
pada akhir siklus 1,
2, dan 3

Tabel 3.3 Bagan Penelitian
No.

Jenis Penelitian

Luaran

1.

Survai

 -

2.

Pengembangan

3.

PTK

 Jurnal Inovasi
Pembelajaran
 Temu ilmiah
Nasional dan
Internasional
 Jurnal nasional

Lokasi
Penelitian
SMPN 2 Puncu

Indikator
tercapai
 Terlaksana

Tahun
2016

SMPN 2 Puncu

 Terlaksana

2017

Kelas VIID SMPN 2
Puncu Kediri

 Artikel
seminar
nasional
 Artikel jurnal
nasional

2017

F. Jadwal Penelitian
Tahun 2017
No.

Kegiatan

1.

Persiapan

2.

Penyusunan Proposal

3.

Penelitian Survai

4.

Penelitian Pengembangan

5.

Penelitian PTK

6.

Analisis data

7.

Seminar Hasil

8.

Perbaikan Laporan

9.

Penyusunan prosiding

10.

Publikasi

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran
Keterlaksanaan sintaks pembelajaran diukur oleh observer dengan menggunakan
lembar observasi. Rekapitulasi hasil observasi disajikan pada Tabel 4.1.
No

Kegiatan

Kegiatan Awal
1
Guru mengucap salam
Guru menyampaikan tujuan
2
pembelajaran
Kegiatan Inti
Fase Inquisition
Guru menampilkan fenomena alam
3
sekitar
Guru menyatakan pertanyaan untuk
4
diselidiki
Guru meminta siswa mengajukan
5
pertanyaan yang terkait
Guru memberi kesempatan siswa
6
menulis pusat mind map
Fase Acquisition
Guru melakukan curah pendapat terkait
7
jawaban
Guru memotivasi untuk membuat
8
sebanyak-banyaknya pertanyaan
Guru memberi kesempatan siswa
9
menulis cabang mind map
Fase Supposition
Guru mengarahkan siswa memilih
10
pernyataan untuk diuji
Guru meminta siswa untuk menuliskan
11
hipotesis
Guru memberi kesempatan siswa
12
menulis cabang mind map
Fase Implementation
Guru meminta siswa mengelompok
13
pada stasiun
Guru membagikan LKS sesuai dengan
14
stasiun yang ada
Guru/siswa merancang desain
15
kegiatan/percobaan
Guru memberi kesempatan siswa
16
menulis cabang mind map
Fase Summation
17 Siswa mengumpulkan data
Siswa bekerjasama dan berdiskusi
18
dalam kelompok
Guru membimbing siswa kelompok
19
besar A
Guru berperan sebagai fasilitator pada
20
kelompok besar B

Observasi Ke
3
4

1

2

1

1

1

1

1

1

Total

5

6

1

1

1

6

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

0

1

0

1

4

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

0

1

1

1

5

0

1

1

0

1

1

4

0

1

0

1

1

1

4

1

1

1

1

0

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

0

1

0

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6
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No

Kegiatan

Guru berperan sebagai mentor pada
kelompok besar C
Guru membantu memecahkan kesulitan
22
siswa
Guru memberi kesempatan siswa
23
menulis cabang mind map
Fase Exhibiton
Siswa mengomunikasikan hasil melalui
24
presentasi mind map
Guru merespon jawaban siswa dan
25
memberikan umpan balik
Guru memfasilitasi diskusi kelas guna
26
menarik kesimpulan
27 Guru memberikan penguatan konsep
Guru memberikan review beberapa
28
karya mind map
Kegiatan Penutup
Mengingatkan siswa untuk pertemuan
29
selanjutnya
30 Guru menutup pembelajaran
Persentase Keterlaksanaan (PK)
Kriteria
21

Observasi Ke
3
4

1

2

1

1

1

1

1

1

Total

5

6

1

1

1

6

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

0

1

1

1

0

4

1

1

0

1

1

1

5

1

0

1

0

1

1

4

1
90,00
SB

1
93,33
SB

1
83,33
SB

1
93,33
SB

1
93,33
SB

1
96,67
SB

6
91,67
SB

Berdasarkan hasil rekapitulasi keterlaksanaan sintaks pembelajaran nampak bahwa pada
masing-masing pertemuan, guru telah menerapkan sintaks model pembelajaran DSI dipadu
mind map dengan kriteria sangat baik.

B. Data Berpikir Kritis
Data mengenai keterampilan berpikir kritis pada pra siklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus
3 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2 Nilai Keterampilan Berpikir Kritis Siswa
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nama Siswa
Abim Setiawan
Ahmad Laskar Putra Ardiansyah
Arespa Nasrulloh
Evanda Deo Yudistira
Felix Deva Nanta
Frido Candra Nugroho
Ken Savero Alphard Sofian
Kurniawan Dwi Ramadhan
M. Fahrurozi
Moch. Farrel Dzaky Antonio
Muhamad Farizal Adiputra
Muhsinudin
Prastiyo Akwan
Ragil Agista Viradelha
Rizky Bagus Rohadi
Sendi Yulianto
Diah Aprilia
Dwi Martianingsih
Gayuh Hayuning Rayi Crita Wati

Pra Siklus
24
20
24
28
24
24
32
28
28
16
16
20
28
20
24
16
28
28
12

Siklus I
68
72
64
72
60
68
68
76
60
68
64
64
60
60
76
60
72
60
76

Siklus II
80
80
80
80
80
76
80
80
84
72
80
72
80
76
80
72
84
84
68

Siklus III
88
80
80
84
88
76
88
84
84
80
80
80
92
88
80
76
84
84
76
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20 Laili Nur Halimah
21 Moy Yustiya Rahayu Putri Karti
22 Nailin Husna
23 Nurul Hamidah
24 Oktavia Dwi Wigati
25 Pipit Nur Aini
26 Rininta Agustina
27 Sabrina Diva Fathma Nugraha
28 Selfi Amalia Romadhoni
29 Tiara Maharani
30 Tri Dhevi Sulistyorini
31 Veby Yulanda Putri
32 Wulan Novia Sari
Rerata
Persentase Ketuntasan (%)

16
12
16
24
20
24
20
28
24
28
20
28
28
23
0,00

76
60
60
72
64
72
72
68
68
72
76
68
60
67
15,63

72
68
72
76
72
80
80
88
80
84
76
88
80
78
75,00

80
76
80
80
76
80
84
84
84
84
80
88
84
82
100,00

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 maka dapat dibuat grafik rerata nilai keterampilan
berpikir kritis siswa sebagaimana pada Gambar 4.1. Sedangkan persentase ketuntasan setiap
siklus disajikan pada Gambar 4.2.
90
80

78

70

82

67

60
50
40
30
20

23

10
0

1

2

3

4

Gambar 4.1 Grafik Rerata Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Per Siklus
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Gambar 4.2 Persentase Ketuntasan Belajar Per Siklus

Berdasarkan rerata keterampilan berpikir kritis dapat diketahui pembelajaran model DSI
dipadu mind map terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keterampilan
berpikir kritis siswa. Hal ini juga dapat diketahui dari kenaikan persentasi ketuntasan klasikal
siswa. Bahkan, pada siklus II seluruh siswa mendapatkan nilai diatas KKM sehingga ketuntasan
klasikal telah tercapai.
Model pembelajaran inkuiri yang diterapkan pada kelas DSI dipadu mind map terbukti
dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan skor keterampilan berpikir
kritis. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Lujan dan Dicarlo (2006) yang
merekomendasikan guru untuk memfokuskan pembelajaran aktif, terutama inkuiri sebagai
solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Llewellyn (2013) juga
merekomendasikan untuk menerapkan pembelajaran inkuiri agar siswa terlibat dalam proses
eksplorasi yang aktif dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis dan logis. Beberapa
penelitian lain membuktikan bahwa pembelajaran inkuiri mampu meningkatkan skor
keterampilan berpikir kritis (Azizmalayer, 2012; Mahanal, 2012; Kazempour, 2013).
Kontribusi model pembelajaran inkuiri terhadap skor keterampilan berpikir kritis ini
disebabkan sintaks dalam pembelajaran DSI sejalan dengan hakikat keterampilan berpikir kritis
sebagaimana yang disampaikan oleh Proulx (2004) yang menyatakan berpikir kritis sebagai
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sebuah proses menurut langkah-langkah untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi
argumen. Selain itu, pembelajaran DSI yang diterapkan dengan baik dapat mengaktifkan siswa
di dalam kelas, memberi peluang siswa belajar suatu materi melalui eksplorasi pertanyaan dan
belajar bagaimana mengembangkan hipotesis, membantu siswa menciptakan pembelajaran
yang sesuai keinginan mereka, memperoleh kedalaman konsep suatu materi, menjadi pemikir
kritis, dan mampu berpikir tingkat tinggi (Lane, 2007).
Pada penelitian ini, pembelajaran inkuiri terbukti cocok dalam pembelajaran IPA di
SMP. Hal ini disebabkan pembelajaran IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam
secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri
dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam
kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar
secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu
siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas,
2006).
Perpaduan inkuiri dengan mind map pada pembelajaran IPA terbukti memberikan
potensi paling tinggi untuk meningkatkan skor keterampilan berpikir kritis. Hal ini selain
disebabkan adanya kontribusi pembelajaran inkuiri terhadap keterampilan berpikir kritis, mind
map juga turut memperkuat kontribusi tersebut. Memadukan mind map pada masing-masing
tahap inkuiri akan mempermudah siswa dalam mengelola dan memahami informasi secara
efektif dan sistematis. Kemampuan dalam mengelola dan memahami informasi menjadi kunci
untuk mencapai 6 unsur berpikir kritis yaitu focus, reason, inference, situation, clarity, dan
overview (Ennis, 1996).
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Pemaduan mind map pada sintaks inkuiri terbukti tepat untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa. Mind map merupakan teknik yang potensial untuk
mengaktifkan siswa untuk mensintesis dan mengintegrasikan informasi bermakna serta
memperkaya pengalaman belajar guna mengembangkan keterampilan berpikir kritis (Zipp &
Maher, 2013). Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang
menunjukkan bahwa mind map terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis (Andriyani,
2013; D’Antoni, dkk., 2010; Eppler, 2006; Pudelko, dkk., 2012; Ristiasari, dkk., 2012;
Santiago, 2011).
Schraw, dkk. (2006) menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis termasuk dalam
bagian dari self-regulated learning. Hal ini berarti bila siswa memiliki keterampilan berpikir
kritis yang baik, maka kemampuan mengatur dirinya untuk belajar juga akan semakin baik.
Stanton (2011) menduga bahwa aspek-aspek dalam berpikir kritis menyediakan umpan balik
reflektif sebagai bagian dari siklus belajar untuk peningkatan kemampuan siswa.
Berpikir kritis berhubungan dengan kemampuan kemampuan berpikir tingkat tinggi
(Page & Mukherjee, 2006). Facione (2007) juga menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan
hasil dari proses interpretasi, analisis, evaluasi. Halpern (2013) menyatakan bahwa berpikir
kritis merupakan strategi kognisi yang mampu meningkatkan peluang hal yang ingin
didapatkan. Proses ini juga meliputi memecahkan masalah, merumuskan faktor-faktor yang
berpengaruh, mengkalkulasi berbagai macam kemungkinan, dan membuat keputusan.
Peningkatan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh lulusan dapat memungkinkan
lulusan untuk memeriksa isu-isu, membangun hubungan, membangun argumen, serta
mengakui dan menghormati perspektif yang beragam (Thomas, dkk., 2008).
Berdasarkan hasil uji lanjut terkait keterampilan berpikir kritis pada model
pembelajaran yang berbeda terungkap bahwa baik pada model DSI dipadu mind map maupun
model DSI sama-sama berpotensi dalam memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa.
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Pembelajaran model DSI dipadu mind map tidak hanya unggul terhadap negatif kontrol yang
dalam penelitian ini yakni pembelajaran konvensional, namun juga unggul terhadap positif
kontrol yaitu model pembelajaran DSI. Temuan tersebut memberikan memberikan
rekomendasi bahwa para guru dapat menggunakan model pembelajaran inkuiri terutama DSI
dipadu mind map untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.
C. Hasil Kajian Angket
Pada tabel 4.3 berikut disajikan hasil angket untuk guru. Hasil angket untuk siswa secara
tabulasi disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.
Tabel 4.3 Hasil Angket Guru

1.

Tuliskan kesan Bapak/Ibu setelah
melaksanakan pembelajaran ini?

2.

Tuliskan kelebihan yang Bapak/Ibu
rasakan terkait dengan
pembelajaran yang diterapkan?

3.

Kendala-kendala apa saja yang
Bapak/Ibu rasakan terkait dengan
pembelajaran yang telah
diterapkan?

4.

Saran-saran apa saja yang dapat
Bapak/Ibu berikan untuk perbaikan
pembelajaran selanjutnya?

Pembelajaran yang mengembangkan keaktifan siswa dan
melatihkan keterampilan berpikir, menekankan penemuan konsep
oleh siswa, mengasah kreativitas siswa, menyenangkan, siswa
juga lebih termotivasi dalam belajarnya karena mendapatkan
penugasan untuk membuat mind map
Guru tidak banyak berceramah namun siswa yang dituntut untuk
berinkuiri aktif, kemampuan berpikir dan daya nalar siswa
berkembang, pembelajaran yang hands on dan minds on. Selain
itu, pembelajaran ini memperhatikan kemampuan siswa,
bimbingan disesuaikan dengan kemampuan siswa.
Awalnya agak kesusahan karena belum terbiasa, akhirnya lamalama jadi biasa dan menantang
Waktu kadang tersita untuk kegiatan pembelajaran, siswa awalnya
juga kesulitan, namun akhirnya bisa
Kegiatan LKS dapat diperingkas, sehingga kegiatan bisa diakhiri
tepat waktu
Mind map dapat dinilai untuk kemudian dipasang di mading
untuk dilombakan antar kelompok

Tabel 4.4 Hasil Angket Siswa
No.

Item Pertanyaan

1

Model pembelajaran yang
diterapkan oleh guru bagi saya
menarik dan tidak membosankan

2

Pembelajaran membuat saya
termotivasi dan menyenangkan

3

Materi pembelajaran lebih mudah
saya pahami.

4

Pembelajaran ini dapat saya ikuti
dengan baik

Item Pilihan
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju

Jumlah
11
16
5
0
0
7
19
6
0
0
11
20
1
0
0
8
17

%
34,38
50,00
15,63
0,00
0,00
21,88
59,38
18,75
0,00
0,00
34,38
62,50
3,13
0,00
0,00
25,00
53,13
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No.

Item Pertanyaan

5

Pembelajaran ini membuat saya
lebih aktif dalam belajar
menemukan konsep

6

Pembelajaran ini dapat mengasah
kemampuan berpikir saya.

7

Saya berharap pembelajaran seperti
ini diterapkan pada semestersemester mendatang.

Item Pilihan
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Kurang setuju
Tidak Setuju

Jumlah
7
0
0
15
16
1
0
0
15
17
0
0
0
8
22
2
0
0

%
21,88
0,00
0,00
46,88
50,00
3,13
0,00
0,00
46,88
53,13
0,00
0,00
0,00
25,00
68,75
6,25
0,00
0,00

Tabel 4.5 Hasil Angket Isian Siswa
No.

Item Pertanyaan

8

Kemukakan kelebihan
pembelajaran IPA dengan
model yang telah
diterapkan!

9.

Kemukakan
kendala/kekurangan
pembelajaran IPA dengan
model yang telah
diterapkan!

Jawaban Siswa
Menyenangkan/Tidak membosankan
Pembelajaran aktif/diskusi/presentasi
Melatihkan kemampuan berpikir
Siswa terampil
Banyak praktikum
Sering diajak keluar kelas
Kerja kelompok
Menemukan hal-hal baru
Awalnya masing bingung
Terkadang perlu waktu lama
Materi tidak langsung dituliskan
Masih sulit membuat mind map
Ada teman yang diam

Jumlah
12
17
7
6

%
37,50
53,13
21,88
18,75

9
4
17
12
7
3
1

28,13
12,50
53,13
37,50
21,88
9,38
3,13

Berdasarkan hasil angket guru dan siswa, dapat dirangkum mengenai kelebihan model
pembelajaran DSI dipadu mind map yaitu: (1) pembelajaran yang melatihkan siswa untuk aktif,
kreatif, serta menyenangkan, (2) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, (3) melatihkan siswa
untuk berpikir kritis, (4) tidak hanya berfokus tataran konseptual saja, namun siswa diajak
praktik melalui percobaan-percobaan, (5) siswa mendapatkan penugasan pembuatan mind map,
hal ini meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
Berdasarkan kajian angket juga dapat dideskripsikan mengenai kelemahan model DSI
dipadu mind map. Kelemahan tersebut yaitu: (1) guru belum terbiasa pada awal-awal
pembelajaran, (2) bagi siswa yang belum terbiasa, akan kesulitan dalam menerapkan level
inkuiri, (3) waktu kadang tersita untuk percobaan, dan (4) beberapa siswa kadang bingung
dalam menemukan konsep.
Berdasarkan kelemahan tersebut, dapat disarankan sebagai berikut.
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1. Model DSI dipadu mind map memang bukan pembelajaran yang biasa dilakukan pada kelas
konvensional, baik pada mata pelajaran IPA maupun yang lainnya. Banyak guru IPA yang
belum benar-benar siap untuk menerapkan berbagai model inkuiri (Jones, 2009; Oliveria,
2009), untuk itulah perlu pembiasaan dalam menerapkannya. Bila guru dan siswa sudah
terbiasa maka kesulitan ini dapat teratasi.
2. Pembelajaran model DSI dipadu mind map prinsipnya sama dengan pembelajaran inkuiri,
yaitu membutuhkan persiapan pembelajaran yang cukup lama dan saat diimplementasikan
terkadang menyita waktu (Baker, dkk., 2008). Untuk itu, perlu persiapan yang matang,
memperhatikan ketersediaan alat dan bahan untuk kegiatan percobaan, serta manajemen
waktu yang baik.
3. Guru hendaknya dapat menjaga agar siswa tetap tertarik dengan kegiatan percobaan maupun
aktivitas penemuan konsep agar penyelidikan yan dilakukan sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Sintaks pembelajaran model DSI dipadu mind map dapat terlaksana dengan sangat baik.
2. Model pembelajaran DSI dipadu mind map dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis

siswa kelas VII D SMPN 2 Puncu Kediri.
3. Kelebihan model pembelajaran DSI dipadu mind map yaitu: (1) pembelajaran yang

melatihkan siswa untuk aktif, serta menyenangkan, (2) tidak hanya berfokus tataran
konseptual saja, namun siswa diajak praktik melalui percobaan-percobaan, (3)
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kelemahan tersebut yaitu: (1) guru belum
terbiasa pada awal-awal pembelajaran, (2) bagi siswa yang belum terbiasa, akan kesulitan
dalam menerapkan level inkuiri, (3) waktu kadang tersita untuk percobaan.

B. Saran
Beberapa saran yang disampaikan terkait dengan penerapan hasil penelitian ini dan untuk
peneliti berikutnya adalah sebagai berikut.
1. Bagi siswa, siswa perlu membiasakan diri dengan kegiatan pembelajaran yang berbasis
inkuiri serta merangkum suatu topik pada mind map.
2. Bagi guru, model pembelajaran di sekolah sebaiknya berfokus pada siswa (student centered)
dengan memperhatikan aspek keberagaman siswa serta kemanfaatannya guna melatih
keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis perlu dilatihkan dalam
pembelajaran di kelas, sebab merupakan salah satu kunci yang diperlukan di abad 21.
Bahkan, keterampilan ini perlu dilatihkan pada siswa melalui pembelajaran sejak usia dini
3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekolah dalam
rangka penyusunan Rencana Program Sekolah (RPS) terkait dengan standar proses terutama
dalam integrasi model pembelajaran yang inovatif maupun penerapan mind map dalam
pembelajaran baik IPA maupun pada mata pelajaran yang lain.
4. Masukan bagi dinas pendidikan, diharapkan dinas pendidikan sebagai pemegang kebijakan
dapat melakukan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan workshop maupun diklat yang
difasilitasi oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
5. Bagi peneliti lain, (1) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan model
pembelajaran inkuiri dan mind map. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan terkait
berpikir kritis, dan (2) peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian yang difokuskan
pada keterampilan berpikir yang lain, misalnya pemecahan masalah dan metakognisi.
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Lampiran 1. RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
DIFFERENTIATED SCIENCE INQUIRY DIPADU MIND MAP
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: SMP
: Ilmu Pengetahuan Alam
: VII/1
: 2x40 menit

I. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.5. Memahami konsep energi, berbagai
sumber energi, dan perubahan bentuk
energi dalam kehidupan sehari-hari
termasuk fotosintesis.
4.5. Melakukan percobaan untuk
menyelidiki pengaruh kalor terhadap
suhu dan wujud benda serta
perpindahan kalor.

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2 Mengklasifkasikan makhluk hidup dan
benda berdasarkan karakteristik yang
diamati. Menjelaskan perubahan energi
yang terjadi di alam dan dalam tubuh.
4.2 Menyajikan hasil pengklasifkasian
makhluk hidup dan benda di lingkungan
sekitar berdasarkan karakteristik yang
diamati

C. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta Didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup
D. Materi Pembelajaran
Gejala alam biotik dan biotik
E.

Model Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model pembelajaran: Differentiated Science Inquiry (DSI) dipadu Mind Map
3. Metode : diskusi
F. Media dan Bahan:
1. Media:
a. Tayangan power point gambar benda di sekitar
b. LKS
2. Bahan dan alat:
a. Laptop
b. LCD proyektor
c. Lup
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G. Sumber Belajar
1. Kementeraian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Siswa Ilmu
Pengetahuan Alam, SMP/MTs Kelas VII Semester 1. Jakarta: Kementeraian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Kementeraian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Guru Ilmu
Pengetahuan Alam, SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementeraian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
3. Lingkungan sekitar
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (2x40 menit)
No.
Fase
Kegiatan Guru
Kegiatan
1.
Pembukaan
- Mengucapkan salam
(5 menit)
- Melakukan presensi
- Menyampaikan tujuan pembelajaran
- Mereview kembali tentang mind map
dan contohnya
2.
Kegiatan inti
Fase inquisition (10 menit)
(70 menit)
- Meminta siswa mengelompok pada
masing-masing kelompok sesuai dengan
pembagian yang telah dilakukan
sebelumnya
- Membagikan LKS 1.1 sesuai dengan
kelompok yang ada
- Meminta siswa mengamati kondisi
kelas, kemudian bertanya:
“Objek apa saja yang dapat kalian
lihat?” dengan bantuan indera apa
kalian melihatnya”
“Selain dengan mata, dengan
menggunakan indera apa saja kita bisa
menangkap objek sekitar?”
- Meminta siswa untuk mengajukan
pertanyaan lain yang terkait
- Memberi kesempatan siswa untuk
menuliskan ide utama secara singkat
pada pusat dari mind map yang akan
dibuat (misal “Pengamatan Objek”)
Fase Acquisition(5 menit)
- Melakukan curah pendapat dengan siswa
terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
tersebut
- “Kegiatan kalian untuk mengamati objek
sekitar disebut dengan pengamatan.
Tuliskan definisi pengamatan pada LKS!”
- Memberi kesempatan siswa untuk
menuliskan ide tambahan pada cabang dari
mind map (misal “Definisi Pengamatan”)
Fase Supposition (5 menit)
- Mengarahkan siswa untuk menentukan
pernyataan untuk diuji
(mengarah pada objek pengamatan terdiri
dari objek hidup dan mati,

Kegiatan Siswa
- Menjawab salam
- Mendengarkan penjelasan
guru

- Mengelompok sesuai dengan
kelompoknya

- Mempelajari LKS
- Mengamati kondisi sekitar
dengan indera
- Menjawab pertanyaan guru
- Mengajukan pertanyaan
terkait objek pengamatan
- Siswa membuat pusat dari
mind map

- Berdiskusi dengan guru terkait
dengan jawaban siswa
- Menuliskan definisi
pengamatan pada LKS

- Siswa membuat cabang dari
mind map

- Menanggapi pernyataan dari
guru
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No.

Fase
Kegiatan

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

pada pengamatan yang bisa diukur dan yang
tidak bisa diukur)
- Meminta siswa untuk menuliskan sebuah
pernyataan untuk dijadikan sebagai dugaan
- Memberi kesempatan siswa untuk
menuliskan hipotesis pada cabang dari mind
map (misal “Objek pengamatan dibagi 2
yaitu hidup dan tak hidup. Pengamatan
objek ada yang dapat diukur dan tidak dapat
diukur”)
Fase Implementation (15 menit)
- Beserta siswa merancang desain
kegiatan/percobaan (kegiatan ini sesuai
kelompok yang ada, tercantum di LKS)
- Meminta siswa melaksanakan desain
kegiatan/percobaan
- Memberi kesempatan siswa untuk
menuliskan prosedur singkat pada cabang
dari mind map
Fase Summation (20 menit)
- Membimbing siswa kelompok A
- Guru berperan sebagai fasilitator pada
kelompok B
- Guru berperan sebagai mentor pada
kelompok C
- Guru membantu memecahkan kesulitan
yang dihadapi siswa dalam percobaan
- Penugasan untuk melengkapi mind map
secara utuh dan mengumpulkannya
Fase Exhibiton (15 menit)
- Meminta siswa mengomunikasikan hasil
kegiatan/percobaan dalam bentuk presentasi
klasikal dengan bantuan mind map yang
dibuat
- Merespon jawaban siswa dan memberikan
umpan balik
- Memfasilitasi dalam diskusi kelas guna
menarik kesimpulan akhir
kegiatan/percobaan
- Memberikan penguatan konsep
- Mereview beberapa hasil siswa
3.

Penutup (5
menit)

- Menuliskan hipotesis/dugaan
pada LKS
- Siswa membuat cabang dari
mind map

- Merancang desain
kegiatan/percobaan
- Melaksanakan desain
kegiatan/percobaan
- Siswa membuat cabang pusat
dari mind map

- Mengumpulkan data dan
mengerjakan bahan diskusi
pada LKS
- Bekerjasama dan berdiskusi
dalam kelompok
- Menarik kesimpulan dari
kegiatan/percobaan
- Siswa melengkapi dan
mengumpulkan mind map
- Mengomunikasikan hasil
kegiatan/percobaan dalam
bentuk presentasi klasikal
dengan bantuan mind map

- Mengingatkan siswa apa yang harus
dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya
- Menutup pembelajaran dan mengucap salam

- Memperhatikan apa yang harus
dipersiapkan untuk pertemuan
berikutnya
- Menjawab salam

I.Penilaian
1. Teknik penilaian:
Ranah
Sikap
Pengetahuan
Keterampilan
2.

Teknik
Observasi
Tes tulis
Penilaian kinerja

Bentuk instrumen
Jurnal
Tes uraian
Rubrik penilaian kinerja

Instrumen Penilaian
a. Jurnal
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Jurnal Sikap Spiritual dan Sosial
Nama sekolah
: SMP Negeri 2 Puncu
Kelas/ Semester
: VII-1/Ganjil
Tahun pelajaran
: 2016/2017
No

Nama
Siswa

Waktu

b.

Tes uraian
Tes berpikir kritis

c.

Unjuk kerja

Catatan
Peristiwa

Butir
sikap

TTD

Tindak
Lanjut

Instrumen Penilaian Kinerja
Mata pelajaran
Kelas/Semester
Nama kegiatan
Tanggal penilaian
Tugas

: IPA
: VII-1/ Ganjil
: .....................
: .....................
: .....................

No.
1.
2.
3.

Aspek yang dinilai

1

Penilaian
2

3

Menganalisis Data
Menyimpulkan
Mengkomunikasikan

Rubrik Penilaian Kinerja
No.

Aspek yang dinilai

1.

Melakukan Analisis Data

2.

Menyimpulkan

3.

Mengkomunikasikan

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Keterangan
Dilakukan secara mandiri
Dilakukan dengan bantuan guru
Tidak mampu melakukan sendiri
Dilakukan secara mandiri
Dilakukan dengan bantuan guru
Tidak mampu melakukan sendiri
Dilakukan secara mandiri
Dilakukan dengan bantuan guru
Tidak mampu melakukan sendiri

Mengetahui
Kepala Sekolah

Kediri , 17 Juli 2017
Guru Mata Pelajaran IPA

SUMARSONO ADI, S.Pd.
Pembina Tk.1
NIP 19591104 198703 1 008

Nur Miftahul Fuad, M. Pd.
NIP 198112032006041014
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Lampiran 2.
Contoh LKS Kelompok A (structured inquiry)

A

Objek Biotik dan Abiotik
Tujuan:


Siswa dapat melakukan pengamatan gejala alam kebendaan pada objek biotik di lingkungan
sekitar.
Siswa dapat melakukan pengamatan gejala alam berbentuk kebendaan pada objek abiotik di
lingkungan sekitar.
Siswa mampu melakukan pengamatan secara kuantitatif dan kualitatif suatu objek.




Periksa dengan Teliti (Inquisition)



Amati kelasmu, objek apa saja yang dapat kalian lihat?
Selain dengan penglihatan, dengan indera apa saja kalian dapat menangkap objek?

Apa yang Anda Peroleh (Acquisition)


Kegiatanmu di atas tadi disebut dengan pengamatan atau observasi.
Pengamatan/Observasi adalah .....................................................................................
......................................................................................................................................
Mengajukan Dugaan (Supposition)



Objek yang dapat diamati apakah objek yang hidup saja, mati saja, ataukah kedua-duanya?
......................................................................................................................................................
Objek yang dapat diamati apakah objek yang dapat diukur, tidak dapat diukur, ataukah keduaduanya?
......................................................................................................................................................



Buat Rencana Penelitian dan
Laksanakan (Implementation)
Alat dan bahan
-

Lup
Penggaris
Timbangan
digital
Kertas
Balpoin

Prosedur Kerja
-

Pergilah ke kebun sekolah, taman sekolah atau lingkungan sekitar
sekolahmu.
Amati dan catat apa saja yang kalian temukan dan masukkan pada
kolom Objek.
Gunakan lup untuk membantu melihat objek yang kecil.
Kelompokkan pada kolom Kelompok Objek hidup atau objek mati
dengan memberi centang.
Catat pula bagian apa saja apa saja yang bisa diukur dan hal apa saja
yang tidak dapat diukur dari objek tersebut dan masukkan pada kolom
Bagian dari Objek.
Gunakan bantuanpenggaris dan timbangan untuk membuktikan bahwa
objek tersebut dapat diukur
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Penyajian Data
No.
1.

Objek
Rumput

Kelompok Objek

Bagian dari Objek

Hidup

Mati

Yang dapat diukur

v

-

Panjang daun, jumlah
daun

Yang tidak dapat diukur
Warna daun, bentuk
daun

Bahan Diskusi
A. Fokuskan pada Tabel Objek dan kelompok Objek
1. Objek yang ada pada kelompok objek hidup disebut dengan objek biotik ataukah objek
abiotik?
...........................................................................................................................................................
...
2. Objek pada kelompok objek hidup tersebut menunjukkan gejala-gejala hidup, gejala apa saja
yang dapat kalian amati? (misal: semut bergerak)
...........................................................................................................................................................
..
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
3. Gejala-gejala yang kalian tuliskan itu adalah gejala alam pada makhluk hidup, dengan demikian
gejala tersebut disebut dengan gejala alam biotik ataukah abiotik?
...........................................................................................................................................................
4. Objek pada kelompok objek mati tersebut menunjukkan gejala-gejala tak hidup, disebut dengan
objek biotik ataukah objek abiotik?
...........................................................................................................................................................
5. Objek pada kelompok objek benda mati tersebut menunjukkan gejala-gejala tak hidup, gejala
apa saja yang dapat kalian amati? (misal: batu berbentuk padat, air mengalir)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Gejala-gejala yang kalian tuliskan itu adalah gejala alam pada objek mati, dengan demikian gelaja
tersebut disebut dengan gejala alam biotik ataukah abiotik?
...........................................................................................................................................................
7. Ketika sedang mengadakan pengamatan di lingkungan rumah, kamu menemukan buah mangga
yang jatuh dari pohonnya. Apakah buah mangga itu kamu anggap sebagai objek biotik ataukah
sebagai objek abiotik? Kemukakan alasanmu!
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

B. Fokuskan pada Tabel Objek dan Bagian dari Objek
1. Pada pengamatanmu ada pengamatan yang dapat diukur, yaitu:
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Pengamatan yang dapat diukur tersebut disebut dengan pengamatan kuantitatif ataukah
pengamatan kualitatif?
...........................................................................................................................................................
3. Pada pengamatanmu ada pengamatan yang dapat tidak diukur, yaitu:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Pengamatan yang tidak dapat diukur tersebut disebut dengan pengamatan kuantitatif ataukah
pengamatan kualitatif?
...........................................................................................................................................................
5. Jelaskan perbedaan antara pengamatan kuantitatif dan kualitatif:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Buatlah Kesimpulan (Summation)
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Pengamatan objek ada 2, yaitu:
1. Objek ....................... yaitu objek yang terdiri dari
...............................................................................
2. Objek ....................... yaitu objek yang terdiri dari
.............................................................................
Pengamatan Gejala Alam ada 2, yaitu:
1. Gejala alam .......................
cirinya.........................................................................................................
2. Gejala alam .......................
cirinya.........................................................................................................
Pengamatan objek ada 2 yaitu:
1. Pengamatan ....................... cirinya: .........................................................................................
2. Pengamatan ....................... cirinya: .........................................................................................
Tunjukkan Hasil Karyamu (Exhibition)
Presentasikan hasil karyamu!
Nama Anggota Kelompok:

Paraf Guru

Nilai

1.
2.
3.
4.

Komentar Guru
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Contoh LKS Kelompok B (guided inquiry)

B

Objek Biotik dan Abiotik
Tujuan:


Siswa dapat melakukan pengamatan gejala alam kebendaan pada objek biotik di lingkungan
sekitar.
Siswa dapat melakukan pengamatan gejala alam berbentuk kebendaan pada objek abiotik di
lingkungan sekitar.
Siswa mampu melakukan pengamatan secara kuantitatif dan kualitatif suatu objek.




Periksa dengan Teliti (Inquisition)



Amati kelasmu, objek apa saja yang dapat kalian lihat?
Selain dengan penglihatan, dengan indera apa saja kalian dapat menangkap objek?

Apa yang Anda Peroleh (Acquisition)


Kegiatanmu di atas tadi disebut dengan pengamatan atau observasi.
Pengamatan/Observasi adalah .....................................................................................
......................................................................................................................................
Mengajukan Dugaan (Supposition)



Objek yang dapat diamati apakah objek yang hidup saja, mati saja, ataukah kedua-duanya?
......................................................................................................................................................
Objek yang dapat diamati apakah objek yang dapat diukur, tidak dapat diukur, ataukah keduaduanya?
......................................................................................................................................................



Buat Rencana Penelitian dan
Laksanakan (Implementation)
Alat dan bahan
-

Prosedur Kerja
-

Rencanakan pengamatan pada suatu tempat, amati objek hidup dan
objek mati. Isilah bagian di bawah ini!
Tempat yang kamu jadikan objek pengamatan:
...............................................................
Dengan bantuan apa Kamu mengamati benda kecil, mengukur panjang,
dan menimbang massa objek?
(tuliskan pada kolom alat dan bahan, bisa ditambahkan dengan alat
yang lain)
Sajikan datamu dalam kolom yang terdiri dari Objek (yang ditemukan),
Kelompok Objek (objek hidup atau objek) dan Bagian Objek (yang
dapat diukur dan tidak dapat diukur)
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Penyajian Data

No.

Objek

Kelompok Objek
Hidup

Mati

Bagian dari Objek
Yang dapat diukur

Yang tidak dapat diukur

Bahan Diskusi
C. Fokuskan pada Tabel Objek dan kelompok Objek
1. Objek yang ada pada kelompok objek hidup disebut dengan istilah objek pengamatan apa?
...........................................................................................................................................................
2. Objek pada kelompok objek hidup tersebut menunjukkan gejala-gejala hidup, gejala apa saja
yang dapat kalian amati?
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Gejala-gejala yang kalian tuliskan itu adalah gejala alam pada makhluk hidup, dengan demikian
gejala tersebut disebut dengan gejala apa?
...........................................................................................................................................................
4. Objek pada kelompok objek mati tersebut menunjukkan gejala-gejala tak hidup, disebut objek
objek pengamatan apa?
...........................................................................................................................................................
5. Objek pada kelompok objek benda mati tersebut menunjukkan gejala-gejala tak hidup, gejala
apa saja yang dapat kalian amati?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Gejala-gejala yang kalian tuliskan itu adalah gejala alam pada objek mati, dengan demikian gelaja
tersebut disebut dengan gejala apa?
...........................................................................................................................................................
7. Ketika sedang mengadakan pengamatan di lingkungan rumah, kamu menemukan buah mangga
yang jatuh dari pohonnya. Apakah buah mangga itu kamu anggap sebagai objek biotik ataukah
sebagai objek abiotik? Kemukakan alasanmu!
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

D. Fokuskan pada Tabel Objek dan Bagian dari Objek
1. Pada pengamatanmu ada pengamatan yang dapat diukur, yaitu:
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pengamatan yang dapat diukur tersebut disebut dengan istilah apa?
...........................................................................................................................................................
2. Pada pengamatanmu ada pengamatan yang dapat tidak diukur, yaitu:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Pengamatan yang tidak dapat diukur tersebut disebut dengan istilah apa?
...........................................................................................................................................................
3. Jelaskan perbedaan antara pengamatan nomor 1 dan nomor 2!
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Buatlah Kesimpulan (Summation)
Pengamatan objek ada 2, yaitu:
3. Objek ....................... yaitu objek yang terdiri dari
...............................................................................
4. Objek ....................... yaitu objek yang terdiri dari
.............................................................................
Pengamatan Gejala Alam ada 2, yaitu:
3. Gejala alam .......................
cirinya.........................................................................................................
4. Gejala alam .......................
cirinya.........................................................................................................
Pengamatan objek ada 2 yaitu:
3. Pengamatan ....................... cirinya: .........................................................................................
4. Pengamatan ....................... cirinya: .........................................................................................
Tunjukkan Hasil Karyamu (Exhibition)
Presentasikan hasil karyamu!

Nama Anggota Kelompok:

Paraf Guru

Nilai

1.
2.
3.

Komentar Guru

4.
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Contoh LKS Kelompok C (free inquiry)

C

Objek Biotik dan Abiotik
Tujuan:


Siswa dapat melakukan pengamatan gejala alam kebendaan pada objek biotik di lingkungan
sekitar.
Siswa dapat melakukan pengamatan gejala alam berbentuk kebendaan pada objek abiotik di
lingkungan sekitar.
Siswa mampu melakukan pengamatan secara kuantitatif dan kualitatif suatu objek.




Periksa dengan Teliti (Inquisition)



Amati kelasmu, objek apa saja yang dapat kalian lihat?
Selain dengan penglihatan, dengan indera apa saja kalian dapat menangkap objek?

Apa yang Anda Peroleh (Acquisition)


Kegiatanmu di atas tadi disebut dengan............................. (1)
............................. (1) adalah .....................................................................................
......................................................................................................................................
Mengajukan Dugaan (Supposition)




Objek pengamatan bisa berupa ............................................(3) dan .....................................(4)
Objek yang dapat diamati ada bisa ada yang dapat diukur dan .............................................(5)

Buat Rencana Penelitian dan
Laksanakan (Implementation)
Alat dan bahan
-

Prosedur Kerja
-

Rencanakan pengamatan pada suatu tempat, amati objek hidup dan
objek mati. Serta deskripsikan bagian apa saja dari objek yang dapat
diukur dan yang tidak dapat diukur!
Gunakan alat bantu untuk kegiatanmu!
Isilah bagian di bawah ini!
Tempat yang kamu jadikan objek pengamatan:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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Penyajian Data
Sajikan data pengamatanmu atas objek yang telak ditemukan, hidup/tak hidup, dan bagian apa yang
dapat diukur dan yang tidak dapat diukur pada suatu tabel!

Bahan Diskusi
E. Fokuskan pada Tabel Objek dan kelompok Objek
1. Objek yang kalian amati ada berapa kelompok? Beri istilah untuk masing-masing kelompok!
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Jelaskan ciri-ciri umum dari masing-masing kelompok!
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Objek yang kalian amati juga menunjukkan gejala-gejala alam tertentu, gejala apakah yang
dimaksud? Jelaskan!
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Berilah contoh dari masing-masing gejala-gejala alam tersebut!
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Ketika sedang mengadakan pengamatan di lingkungan rumah, kamu menemukan
buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Buah mangga itu kamu anggap
sebagai objek apa? Kemukakan alasanmu!
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

F.

Fokuskan pada Tabel Objek dan Bagian dari Objek
1. Berdasarkan jenis pengamatanmu tadi, pengamatan dibedakan menjadi berapa kelompok?
Sebutkan!
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Jelaskan perbedaan dari masing masing kelompok?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Buatlah Kesimpulan (Summation)
Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dan diskusimu!
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tunjukkan Hasil Karyamu (Exhibition)
Presentasikan hasil karyamu!

Nama Anggota Kelompok:

Paraf Guru

Nilai

1.
2.
3.

Komentar Guru

4.
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LAMPIRAN 3 SOAL TES
SOAL PRA TES DAN SIKLUS 1
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat!
1. Perhatikan gambar berikut:

a. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar tersebut!
b. Tuliskan inferensi berdasarkan hasil pengamatanmu!
2. Seorang siswa melakukan pengamatan sebuah objek penelitiaannya. Hasil dari pengamatan
yang dilakukan siswa tersebut antara lain:
a. Objek memiliki bentuk tak beraturan
b. Masssa dari objek tersebut 50 gram
c. Memiliki permukaan yang kasar
d. Memiliki volume 150 mL
e. Objek berwarna kehitaman
Kelompokkan hasil pengamatan tersebut sesuai jenis pengamatannya (kualitatif dan
kuantitatif) serta jelaskan mengapa hasil tersebut merupakan hasil dari pengamatan kualitatif
atau kuantitatif.
3. Caca meletakkan tiga keranjang sampah di kelas dan masing-masing diberi tulisan sampah
plastik, sampah kertas, dan sampah organik. Selesai jajan, Caca dan teman-temannya
membuang sampah sisa makanan pada keranjang sampah sesuai tempat yang telah ditentukan
Hubungkan tindakan Caca tersebut dengan manfaat kita belajar IPA!
4. Disajikan alat ukur : penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, gelas ukur.
Tentukan alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur:
a.Ketebalan kertas
b.Kedalaman botol
c.Volume benda yang bentuknya tidak teratur
d.Massa gula
5. Konversikan satuan- satuan di bawah ini !
a. 4 Km
= …… cm
b. 2 Kg
= …… gram
c. 2.500 ml = …… liter
d. 5000 mm = …… m
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SOAL SIKLUS 2
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat!
1. Ditemukan suatu benda yang dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa. Dapatkah benda tersebut
disebut sebagai makhluk hidup? Jelaskan alasan jawabanmu sertai dengan contoh benda tersebut!
2. a. Sebutkan persamaan bentuk dan perbedaan pola makanan antara ayam dan burung elang!
b. Carilah hewan-hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam dan elang!
3. Jika kalian perhatikan, rumah rayap dari hari ke hari terus bertambah besar. Dari
peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut disebut hidup? Jelaskan alasannya!
4. Pada suatu hari, kalian menemukan benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat
bereproduksi, bertambah ukurannya. Dari benda yang kalian temukan, termasuk benda tak hidup
atau makhluk hidup? Jelaskan alasannya!
5. Perhatikan grafik berikut ini!

Grafik di atas menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri tertentu. Ciri apa yang dimaksud?
Kemukakan alasanmu!
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SOAL SIKLUS 3
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat!
1. Mengapa hewan ikan, sapi, katak, ayam, ular diletakkan pada filum yang sama, tetapi tingkatan
spesies tidak sama? Jelaskan! (skor 5)
2. Pada sungai yang belum mengalami pencemaran sering ditemukan siput air dan cacing Planaria.
Termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? (skor 5)

3. Diperoleh data :
(1) Belalang
(2) Kupu-kupu
(3) Capung
Jelaskan berdasarkan ciri-ciri apakah hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas
serangga! (skor 5)
4. Perhatikan data berikut : (1) ikan hiu(2) ikan paus (3) ikan lumba-lumba (4) ikan pari
Cari persamaan dan perbedaan dari hewan-hewan tersebut! Kemudian kelompokkan hewan-hewan
tersebut! (Skor 5)
5. Perhatikan beberapa contoh penulisan nama ilmiah berikut!
(1) Ascaris Lumbricoides
(2) Pinctada maxima
(3) hirudo medicinalis
Menurut aturan tata nama binominal nomenklatur penulisan ketiga nama ilmiah tersebut kurang
tepat. Jelaskan letak kesalahan penulisan nama ilmiah yang tepat dari ketiga spesies tersebut!
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LAMPIRAN 4. Rubrik Penilaian Berpikir Kritis

Skor/ Poin

Deskriptor

5

 Semua konsep benar, jelas dan spesifik
 Semua uraian jawaban benar, jelas, dan spesifik, didukung oleh alasan yang
kuat, benar, argumen jelas
 Alur berpikir baik, semua konsep saling berkaitan dan terpadu
 Tata bahasa baik dan benar
 Semua aspek nampak, bukti baik dan seimbang
 Sebagian besar konsep benar, jelas namun kurang spesifik
 Sebagian besar uraian jawaban benar, jelas, namun kurang spesifik
 Alur berpikir baik, sebagian besar konsep saling berkaitan dan terpadu
 Tata bahasa baik dan benar, ada kesalahan kecil
 Semua aspek nampak, namun belum seimbang
 Sebagian kecil konsep benar dan jelas
 Sebagian kecil uraian jawaban benar dan jelas namun alasan dan argumen
tidak jelas
 Alur berpikir cukup baik, sebagian kecil saling berkaitan
 Tata bahasa cukup baik, ada kesalahan pada ejaan
 Sebagian besar aspek yang nampak benar
 Konsep kurang fokus atau berlebihan atau meragukan
 Uraian jawaban tidak mendukung
 Alur berpikir kurang baik, konsep tidak saling berkaitan
 Tata bahasa baik, kalimat tidak lengkap
 Sebagian kecil aspek yang nampak benar
 Semua konsep tidak benar atau tidak mencukupi
 Alasan tidak benar
 Alur berpikir tidak baik
 Tata bahasa tidak baik
 Secara keseluruhan aspek tidak mencukupi
Tidak ada jawaban atau jawaban salah

4

3

2

1

0

(Sumber: Zubaidah, dkk., 2015 hasil dimodifikasi dari Finken & Ennis, 1993)
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LAMPIRAN 5 ANGKET SISWA

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
Petunjuk:
1. Angket ini terkait model pebelajaran yang telah diterapkan pada materi IPA
2. Jawablah angket ini dengan jujur karena angket ini tidak dinilai benar atau salah.
3. Silanglah (x) pada pilihan jawaban yang sesuai
4. Isikan jawaban pada kolom yang disediakan
Pertanyaan
1. Belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
2. Pembelajaran membuat saya termotivasi dan menyenangkan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
3. Materi pembelajaran lebih mudah saya pahami.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
4. Pembelajaran ini dapat saya ikuti dengan baik.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
5. Pembelajaran ini membuat saya lebih aktif dalam belajar menemukan konsep
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
6. Pembelajaran ini dapat mengasah kemampuan berpikir saya
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
7. Saya berharap pembelajaran seperti ini diterapkan pada waktu-waktu mendatang.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Tidak setuju
d. Sangat tidak setuju
8. Kesan/hal berbeda apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran IPA dengan model yang
telah diterapkan!
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9. Kemukakan kelebihan pembelajaran IPA dengan model yang telah diterapkan!
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Kemukakan kendala/kekurangan pembelajaran IPA dengan model yang telah diterapkan!
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LAMPIRAN 6 FOTO KEGIATAN
Foto-Foto Kegiatan

Fase inquisition

Fase implementation

Fase implementation

Fase exhibition
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Fase summation

Fase exhibition DSIMM

Mind Map Siswa
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