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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagian-bagian dari alam 

dan interaksi yang ada di dalamnya. Fisika sebagai cabang Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis gejala atau proses alam, serta sifat 

zat dan penerapannya (Murtiani, dkk., 2012:1). Gejala-gejala ini pada mulanya 

adalah apa yang dialami oleh indra manusia. Misalnya, penglihatan menemukan 

optika atau ilmu tentang cahaya, pendengaran menemukan pelajaran tentang 

bunyi, dan indra peraba yang dapat merasakan panas menemukan ilmu tentang 

panas. Pada zaman modern sekarang ini, ilmu fisika sangat mendukung 

perkembangan teknologi, industri, komunikasi, termasuk rekayasa (engineering), 

kimia, biologi, kedokteran, dan lain-lain. 

Ilmu Fisika membantu manusia untuk menguak dan memahami tabir misteri 

alam semesta ini (Surya, 1997:1), karena ilmu ini dapat menjawab berbagai 

pertanyaan mengenai fenomena-fenomena alam yang menarik, seperti, “Mengapa 

bumi dapat mengelilingi matahari?, Bagaimana udara dapat menahan pesawat 

terbang yang berat?, Bagaimana kapal selam dapat mengapung, melayang, dan 

tenggelam?, Mengapa langit tampak berwarna biru?, Bagaimana siaran TV dapat 

menjangkau tempat-tempat yang jauh?, Mengapa sifat-sifat listrik sangat 

diperlukan dalam sistem komunikasi dan industri?, Bagaimana peluru kendali 

dapat diarahkan ke sasaran yang letaknya sangat jauh?, Bagaimana pesawat dapat 
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mendarat di bulan?, dan seterusnya”. Jawaban untuk semua pertanyaan tersebut 

dapat diperoleh dengan mempelajari berbagai bidang ilmu fisika.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memandang bahwa fisika 

penting untuk diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri pada tingkat SMA/MA, 

dengan pertimbangan: (1) selain memberikan bekal ilmu kepada peserta didik, 

mata pelajaran fisika dimaksudkan sebagai wahana untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir yang berguna untuk memecahkan masalah di dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) untuk membekali peserta didik pengetahuan, 

pemahaman dan sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk memasuki 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu dan teknologi. 

Pembelajaran fisika dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai 

salah satu aspek penting kecakapan hidup. Mata pelajaran fisika bertujuan untuk: 

(1) membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan 

keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, (2) 

memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain, (3) mengembangkan pengalaman untuk dapat 

merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, 

merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan 

menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis, (4) mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam dan menyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif, (5) menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai 
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keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri sebagai bekal 

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meskipun fisika mempelajari fenomena-fenomena yang menarik dan 

memberi kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekonologi serta kesejahteraan manusia, namun pada kenyataannya sebagian besar 

peserta didik kurang berminat untuk belajar fisika. Pelajaran fisika dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit, berat dan membosankan (Amalia, 2012:2), sehingga 

hanya mungkin dipelajari oleh siswa-siswa yang memiliki kemampuan istimewa. 

Anggapan bahwa pelajaran fisika merupakan pelajaran yang sulit seolah-olah 

dibenarkan oleh rendahnya hasil belajar fisika yang diperoleh siswa baik dalam 

evaluasi sehari-hari dan maupun pada ujian akhir. 

Isu pendidikan yang selalu hangat diperbincangkan adalah rendahnya 

kualitas pendidikan, yang tercermin pada rendahnya hasil belajar siswa, 

ketidakmampuan Indonesia berkompetisi dengan negara lain, dan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang jauh dari harapan. Rendahnya hasil belajar siswa 

untuk mata pelajaran fisika dapat terjadi karena berbagai faktor. Kurangnya 

motivasi belajar, minimnya aktivitas atau keterlibatan siswa, serta minimnya 

jumlah siswa yang aktif selama proses pembelajaran termasuk faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.

Salah satu indikator rendahnya hasil belajar fisika siswa dapat diperoleh 

dari hasil TIMSS (Trend of International On Mathematics And Science Study). 

Survei menunjukkan bahwa rata-rata skor sains Indonesia pada TIMSS tahun 

2007 adalah 433, berada di bawah rata-rata skor sains Internasional, yaitu 500. 
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Berdasarkan hasil interpretasi survei TIMSS terhadap kemampuan siswa ditinjau 

dari aspek kognitif (knowing, applying, reasoning), Indonesia masih berada pada 

kemampuan knowing. Selanjutnya hasil survei TIMSS tahun 2011 menunjukkan 

bahwa rata-rata skor pretsasi sains siswa Indonesia adalah sebesar 406, 

mengalami penurunan dari tahun 2007. Indonesia berada di bawah skor rata-rata 

sains Internasional yaitu 500, dan hanya mencapai Low International Benchmark 

(Darmayanti, dkk., 2013:3). Perolehan tersebut menggambarkan bahwa siswa 

Indonesia hanya mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi belum mampu 

mengomunikasikan dan mengaitkan berbagai topik sains, apalagi menerapkan 

konsep-konsep yang kompleks dan abstrak. Hasil tersebut juga mengindikasikan 

bahwa keterampilan proses sains dan pemahaman konsep siswa masih rendah, 

yang bermuara pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Rendahnya keterampilan proses sains dan pemahaman siswa terhadap 

konsep fisika yang turut menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa, tidak 

lepas dari pengaruh sistem pembelajaran yang dialami oleh siswa di sekolah. 

Setyowati, dkk. (2011:1) mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah masih 

cenderung bersifat ”Teacher Center” yang menekankan aspek penerimaan 

informasi secara penuh oleh siswa dari guru. Pembelajaran model ini dengan 

sendirinya menempatkan peserta didik menjadi penerima pelajaran yang pasif, 

karena pembelajaran lebih didominasi oleh guru. 

Faktor lain yang biasa ditemukan di sekolah-sekolah, yang juga menjadi 

penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah kekurangmampuan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menantang (Afrizon, dkk., 2012:2). 

Banyak guru fisika yang mengajar dengan pendekatan, gaya, dan kebiasaan yang 
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sama pada setiap pembelajaran. Kekurangsiapan guru untuk  merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik dengan 

menerapkan model, strategi, metode, dan media yang sesuai dan tepat, dapat 

berupa kekurangmampuan guru dari aspek kompetensi, juga dapat berupa 

kekurangsediaan guru untuk melakukannya, karena pekerjaan tersebut tentu 

membutuhkan waktu dan keterampilan yang cukup. Banyak guru merasa mapan 

dengan cara mengajarnya dan enggan memulai pembaharuan. 

Kecenderungan kurikulum pendidikan Indonesia yang lebih 

mengutamakan pencapaian target yang dengan sendirinya kurang memberi 

peluang bagi siswa bahkan guru untuk mengembangkan pemahaman konsep, 

termasuk juga faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Namun bagaimana pun, 

guru adalah pemeran penting dalam usaha peningkatan kualitas pembelajaran. 

Karena itu, guru harus benar-benar memperhatikan, memikirkan, merencakan, dan 

melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan bagi siswa. 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar, ada 

masalah krusial yang dihadapi dunia pendidikan hingga saat ini, yaitu bagaimana 

mengupayakan “membangun pemahaman  (Brooks & Brooks, 1993) dan 

memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa (Krulik & Rudnick, 1995)”. 

Siswa dikatakan telah memahami (understand) bila memiliki kemampuan berpikir 

untuk mengonstruksi makna dari materi pembelajaran baik berupa lisan, tulisan dan 

komunikasi grafik, atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, atau 

mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam 

pemikiran siswa. Menurut Brooks & Brooks, pencapaian pemahaman dalam 
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pembelajaran jauh lebih penting daripada prestasi belajar yang diukur dengan skor 

tes yang hanya menekankan aspek menghafal pengetahuan. 

Ndraka (Purwanto, 2012:2) mengatakan bahwa pembelajaran Fisika di 

sekolah hendaknya menyiapkan siswa untuk: (1) mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep 

sains yang telah dipelajari, (2) mampu mengambil keputusan yang tepat dengan 

menggunakan konsep-konsep ilmiah, dan (3) mempunyai sikap ilmiah dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi sehingga memungkinkan mereka untuk 

berpikir dan bertindak secara ilmiah. 

Untuk membantu siswa memahami konsep, mengambil keputusan yang 

tepat, mengonstruksi pengetahuan melalui pemecahan masalah, serta membangun 

sikap ilmiah, dibutuhkan berbagai keterampilan intelektual, diantaranya 

keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan potensi yang 

dimiliki oleh setiap orang, tetapi perkembangannya bergantung pada pengalaman 

dan kematangan individu. Keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan, bahkan 

merupakan  keharusan dalam usaha pemecahan masalah, pembuatan keputusan, 

sebagai pendekatan, menganalisis asumsi-asumsi dan penemuan-penemuan 

keilmuan. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis tinggi akan lebih 

mudah memahami konsep dan mengonstruksi pengetahuannya dibandingkan 

dengan siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis rendah.

Untuk memecahkan permasalahan pembelajaran, perlu dilakukan 

perbaikan strategi pembelajaran yaitu dengan mengubah model pembelajaran 

yang dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi antara siswa dengan siswa, serta 

antara guru dengan siswa guna menumbuhkan dan mengembangkan berbagai 
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keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa dalam tugasnya sebagai pebelajar. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan 

rendahnya pemahaman konsep siswa, rendahnya hasil belajar, dan untuk 

memenuhi tujuan mata pelajaran fisika SMA yang dicanangkan oleh pemerintah 

adalah model pembelajaran Inquiry Training yang dikembangkan oleh Richard 

Suchman (Joyce, 2011:200). Model ini memiliki tujuan utama membuat siswa 

menjalani suatu proses bagaimana pengetahuan diciptakan, dengan kata lain 

memberikan siswa pengalaman dalam membangun pengetahuan baru. Model 

pembelajaran Inquiry Training dirancang untuk membawa siswa secara langsung 

ke dalam proses ilmiah melalui latihan-latihan yang dapat memadatkan proses 

ilmiah tersebut ke dalam periode waktu yang singkat. Tujuannya adalah 

membantu siswa mengembangkan disiplin dan mengembangkan keterampilan 

intelektual yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan 

jawaban berdasarkan rasa ingin tahunya. Model pembelajaran Inquiry Training 

meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan 

segala sesuatu, dengan demikian setiap individu memiliki motivasi alamiah untuk 

melakukan penelitian. 

Melalui model pembelajaran Inquiry Training siswa diharapkan aktif 

mengajukan pertanyaan “mengapa sesuatu terjadi”, kemudian mencari dan 

mengumpulkan serta memproses data secara logis untuk selanjutnya 

mengembangkan strategi intelektual yang dapat digunakan untuk menemukan 

jawaban atas pertanyaan. Model pembelajaran Inquiry Training dimulai dengan 

menyajikan peristiwa yang mengandung teka-teki kepada siswa. Siswa-siswa 

yang menghadapi situasi tersebut akan termotivasi menemukan jawaban masalah-
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masalah yang masih menjadi teka-teki. Guru dapat menggunakan kesempatan ini 

untuk mengajarkan prosedur pengkajian sesuai langkah-langkah model 

pembelajaran Inquiry Training. 

Inquiry Training menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan 

belajar siswa (Azizah 2012:2). Model pembelajaran Inquiry Training memiliki 

keunggulan karena siswa akan melakukan penyelidikan secara berulang-ulang 

dengan bimbingan yang berkelanjutan. Rasa ingin tahu siswa akan terpenuhi 

karena model Inquiry Training dapat memperkuat dorongan alami siswa untuk 

melakukan eksplorasi sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan semangat besar 

dan penuh kesungguhan. Model ini juga diyakini dapat melatih kemandirian 

belajar siswa. Siswa diharapkan dapat mengumpulkan data dari suatu peristiwa 

yang terjadi, dan menelitinya dengan cara mengumpulkan dan mengolah data 

secara logis. 

Model pembelajaran Inquiry Training merupakan pendekatan inovatif, 

yang berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

analitis dan logis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

percaya diri. Inquiry sebagai suatu proses untuk memperoleh informasi dengan 

melakukan observasi atau eksperimen, guna mencari jawaban atas pertanyaan atau 

rumusan masalah maupun untuk memecahkan masalah, dilakukan dengan 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis (Putra, 2013:85). Model 

pembelajaran Inquiry mengandalkan kesiapan berpikir, di antaranya keterampilan 

berpikir kritis, sehingga siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis tinggi 

secara lebih mudah akan menyesuaikan diri dengan model pembelajaran Inquiry 
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Training dan dapat mengikuti setiap tahap pembelajaran dengan memberdayakan 

keterampilan berpikir kritis yang dimilikinya. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan dampak positif dari implementasi 

Inquiry Training  dalam pembelajaran, antara lain: (1) Vaishnav  (2013) 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Inquiry Training  berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi akademik siswa dibandingkan dengan metode 

pengajaran tradisional, (2) Vandana (2013) menyimpulkan bahwa model Inquiry 

Training berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kognitif dan afektif 

siswa, (3) Azizah & Parmin (2012) menyimpulkan bahwa keterampilan meneliti 

mahasiswa dapat ditingkatkan melalui model Inquiry Training, (4) Septiani 

(2012) menyimpulkan bahwa model pembelajaran Reasoning dan Problem 

Solving berbantuan Inquiry Training berkontribusi terhadap hasil belajar kimia 

siswa, dan (5) Akpullukcu (2011) menyimpulkan bahwa Inquiry Based Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam program sains dan teknologi. 

Hasil studi pendahuluan di SMA Negeri 2 Sibolga melalui wawancara 

dengan guru mata pelajaran fisika, diperoleh informasi bahwa pembelajaran 

cenderung dilakukan dengan pembelajaran konvensional, dengan metode 

ceramah, demonstrasi, latihan, penugasan, dan diskusi. Hasil belajar fisika siswa 

pada ujian formatif dan sumatif cenderung rendah, dan siswa kurang antusias 

mengikuti pembelajaran. Siswa mengharapkan jawaban akhir dari guru atau 

sesama siswa yang menonjol kemampuan belajarnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang “Efek Model Pembelajaran Inquiry Training dan 

Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA”.
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1.2. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang teridentifikasi dari latar belakang di atas adalah 

sebagai berikut:

1. Banyak siswa kurang berminat belajar fisika karena fisika dianggap pelajaran 

yang sulit dan berat, sehingga hanya dapat dipelajari oleh orang-orang tertentu 

yang sungguh-sungguh memiliki potensi dan bakat istimewa.

2. Kualitas pembelajaran masih tergolong rendah. Guru cenderung mengajar 

dengan gaya, motode, dan kebiasaan yang sama pada setiap pembelajaran. 

Kurang kesiapan pendidik untuk merancang pembelajaran yang lebih aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3. Sistem pembelajaran cenderung bersifat “Teacher Center” sehingga kurang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengasah keterampilan kognitif, 

psikomotor dan afektifnya. Aktivitas dan keterlibatan siswa dalam belajar 

masih rendah. 

4. Motivasi belajar siswa rendah. Siswa cenderung menunggu instruksi dari 

guru, kurang kemauan untuk belajar mandiri apalagi mengkritisi suatu 

masalah. Kebanyakan siswa cenderung menunggu hasil akhir. 

5. Pembelajaran kurang memanfaatkan laboratorium dan media yang relevan.

6. Dalam belajar fisika, siswa cenderung menghafal, kurang mengembangkan 

pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis.

7. Kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah. Siswa kurang dapat 

menganalisis informasi yang ada, dan cenderung menerima apa adanya 

informasi yang disampaikan maupun yang tertulis dalam buku. Enggan dalam 
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mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan ide terhadap 

permasalahan yang diajukan guru. 

8. Kurikulum cenderung memaksakan pencapaian target sehingga kurang 

memberi peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, pemahaman konsep, dan kemampuan pemecahan masalah yang 

seharusnya terjadi selama proses pembelajaran. 

9. Hasil belajar fisika siswa rendah

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini masalah 

dibatasi pada:

1. Model pembelajaran di yang digunakan adalah model pembelajaran Inquiry 

Training.

2. Aspek yang diteliti adalah hasil belajar siswa yang sesuai dengan dampak 

instruksional model pembelajaran Inquiry Training, yaitu kemampuan siswa 

untuk melakukan observasi, mengumpulkan dan mengolah data, 

mengidentifikasi dan mengontrol variabel, membuat dan menguji hipotesis, 

merumuskan penjelasan dan menggambarkan kesimpulan.

3. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran Inquiry Training dengan siswa yang dibelajarkan 

dengan pembelajaran konvensional? 
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2. Apakah terdapat  perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis rendah?

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran Inquiry Training dan 

pembelajaran konvensional dengan kemampuan berpikir kritis dalam 

mempengaruhi hasil belajar fisika siswa?

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis model pembelajaran yang lebih baik dalam meningkatkan hasil 

belajar fisika siswa antara model pembelajaran Inquiry Training dengan 

pembelajaran konvensional.

2. Menganalisis pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar fisika 

siswa.

3. Menganalisis interaksi antara model pembelajaran Inquiry Training dan 

pembelajaran konvensional dengan kemampuan berpikir kritis dalam 

mempengaruhi hasil belajar fisika siswa.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi guru fisika untuk dapat melatih dan membiasakan 

siswa mengembangkan rasa ingin tahu alamiah dan menguasai konsep melalui 

proses ilmiah dengan menerapkan model pembelajaran Inquiry Training.

2. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara 

pendidikan terutama di sekolah yang diteliti untuk memberdayakan secara 
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optimal kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah dan 

menemukan konsep sebagai proses mengonstruksi pengetahuan.

3. Sebagai sumbangan inovatitif dan motivatif bagi siswa di sekolah yang diteliti 

untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan melatih serta 

mengembangkan rasa ingin tahu yang telah dimiliki siswa secara alamiah. 

1.7. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian yang 

dikehendaki pada penelitian ini, maka diberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran  Inquiry Training adalah model pembelajaran yang 

bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektual, 

keterampilan mengajukan pertanyaan dan keterampilan menemukan jawaban 

yang berasal dari keingintahuan siswa. Model pembelajaran  Inquiry Training 

terdiri dari  lima fase, yaitu: (1) menghadapkan siswa pada masalah, (2) 

pengumpulan data-verifikasi, (3) pengumpulan data-eksperimentasi, (4) 

mengolah, memformulasikan suatu penjelasan, dan (5) analisis proses 

penelitian (Joyce, 2009).

2. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berpusat pada guru 

(Teacher Center), yang proses belajar mengajarnya dilakukan sesuai dengan 

tradisi yang berkembang atau yang umum digunakan oleh sekolah-sekolah, 

dengan pengajar memegang peranan utama dalam menentukan isi dan langkah 

penyampaian materi kepada peserta didik, sementara peserta didik 

mendengarkan secara teliti, mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan 

pengajar, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar.
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3. Berpikir kritis adalah berpikir jernih, rasional, reflektif, dan independen dalam 

menganalisis fakta dan menentukan pilihan atau keputusan, bersikap  hari-

hati, teliti, mengusahakan kebenaran, memahami dan menyajikan informasi 

secara jujur dan jelas, untuk dapat menentukan sikap, tindakan, atau keputusan 

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kemampuan berpikir 

kritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kemampuan menganalisis, 

mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan 

mengevaluasi, yang dikemukakan oleh Angelo (Haryani, 2012).

4. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang 

merupakan dampak instruksional dari model pembelajaran Inquiry Training, 

yaitu proses-proses yang melibatkan aktivitas observasi, mengumpulkan dan 

mengolah data, mengidentifikasi dan mengontrol variable, membuat dan 

menguji hipotesis, merumuskan penjelasan dan menggambarkan kesimpulan. 

Dengan demikian indikator hasil belajar dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa untuk: (1) melakukan observasi, (2) mengumpulkan dan 

mengolah data, (3) mengidentifikasi dan mengontrol variable, (4) membuat 

dan menguji hipotesis, (5) merumuskan penjelasan, dan (6) menggambarkan 

kesimpulan (Joyce, 2011:214).


