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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pendahuluan 

Pembelajaran IPA mempunyai tuntutan agar mahasiswa dapat belajar 

secara efektif dan menggunakan pengetahuannya untuk menganalisis situasi yang 

berkenaan dengan IPA. Proses pembelajaran IPA akan bermakna dan 

menyenangkan apabila dilakukan dengan cara metode ilmiah disertai penalaran 

kognitif terhadap data yang diperoleh maupun gejala alam yang teramati 

(Wilhelm & Thacker, 2007). Proses pembelajaran diharapkan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya, 

sehingga mahasiswa lebih memahami dunia fisis alam sekitar secara ilmiah 

(BSNP, 2007).  

Pembelajaran IPA berbasis konstruktivis adalah pemebelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa/mahasiswa yang berfokus pada 

belajar mandiri, kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pembelajaran 

berbasis konstruktivis didasarkan pada kenyataan bahwa keterampilan dan 

akuisisi pengetahuan tidak dengan menerima informasi dan hafalan, tetapi 

melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik melalui konstruksi pengetahuan, 

kegiatan dan pikiran (Akinbobola & Ado, 2007).  Konstruktivisme adalah teori 

yang mengemukakan bahwa peserta didik membangun pengetahuan dari 

pengalaman siswa yang berhubungan dengan pendekatan pedagogis yang 

mempromosikan learning by doing atau belajar aktif (Afolabi & Akinbobola, 

2009). 

Materi Hukum Newton sebagai salah satu materi dalam mata kuliah gerak 

dan gaya memiliki karakteristik yang unik dalam pengajaran. Hukum Newton 

sangat mudah dinyatakan, namun sering mendapat kesulitan dalam memahami 

(Zemansky dan Sears, 2002). Materi hukum Newton termasuk materi yang 

memerlukan penyelidikan langsung. Namun, penyelidikan tersebut harus 

didampingi dengan bantuan media lain untuk memperjelas konsep, seperti pada 

pembahasan gaya gesek. Siswa perlu mengetahui bahwa permukaan benda 
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memiliki tingkat kekasaran. Pada skala mikroskopik, gaya gesek dan gaya normal 

merupakan hasil dari gaya-gaya intermolekuler antar dua pemukaan (Zemansky 

dan Sears, 2002). Tingkat kekasaran permukaan yang sangat kecil hanya dapat 

dilihat mengunakan media lain. Selain itu, mahasiswa perlu diajarkan cara 

mengambar vektor yang benar sebelum mempelajari materi hukum Newton. Hal 

ini menghindari terjadinya miskonsepsi pada mahasiswa. Beberapa mahasiswa 

mengalami miskonsepsi pada hukum satu Newton, seperti menganggap  

kecepatan konstan  karena ada gaya yang mendorong (Itza-Ortiz, dkk, 2004). 

Mahasiswa sering mengalami miskonsepsi pada hukum dua Newton dibandingkan 

hukum satu Newton dan hukum tiga Newton (Aslan & Devecioglu, 2010). 

Mahasiswa kurang paham konsep hukum Newton walaupun memahami hukum 

Newton secara matematika (Ouattara & Oue ́draogo, 2012). 

Mengingat mata kuliah gerak dan gaya merupakan mata kuliah yang 

menuntut mahasiswa untuk memahami dan menganalisis secara utuh semua 

materi yang diajarkan, serta tujuan akhir suatu pembelajaran adalah menjadikan 

mahasiswa menjadi pelajar yang mandiri. Maka suatu proses pembelajaran 

menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai konsep namun juga mengembangkan 

keterampilan berpikir. Adapun keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan 

pada mahasiswa menurut Marzano, dkk (1988) adalah kemampuan metakognisi, 

berpikir kritis dan kreatif, proses berpikir (termasuk pemecahan masalah), 

kemampuan berpikir inti dan hubungan antara pengetahuan dan berpikir.  

Kemampuan berpikir kritis sebagai salah satu keterampilan berpikir perlu 

dihadirkan pada pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis dapat membantu 

mahasiswa untuk menganalisis dan menginterpretasi pengetahuan (Robyns, 

2001). Berpikir kritis meningkatkan objektivitas secara saintifik (Vieira, dkk, 

2011). Berpikir kritis dapat dilihat dari indikator Ennis (2011) antara lain 

memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), membangun 

keterampilan dasar (basic support), menyimpulkan (inference), memberikan 

penjelasan lebih lanjut (advanced clarification), mengatur strategi dan taktik 

(strategy and tactics). Kemampuan berpikir kritis membantu mahasiswa melihat 
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dari sudut pandang yang berbeda (Piaw, 2010). Kemampuan berpikir dapat 

membantu mahasiswa menghadapi tantangan abad 21 (Robbins, 2011). 

Salah satu pembelajaran yang sesuai untuk mewujudkan kemampuan 

berpikir kritis yaitu integrative learning. Integrative learning membantu 

mahasiswa mendalami suatu konsep dan menghubungkan antar konsep serta 

mengelompokkan konsep-konsep tersebut (Rose, 2009), menghubungkan skill 

(Dezure, dkk, 2005). Integrative learning mendorong kemampuan mahasiswa 

untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan untuk memperhatikan lingkungan 

(Burg, dkk, 2009), spesifik fakta yang terintegrasi (Lardner & Malnarich, 2006). 

Melaksanakan integratif dapat mendorong mahasiswa mempelajari konteks 

dengan berpikir analitik (Schneider, 2003). Integrative learning mendukung 

proses kontekstual untuk menghasikan pendidikan yang efektif dalam prateknya 

(Ritland, 2003). Integrative learning mempersiapkan mahasiswa menjadi 

informan yang mampu menentukan keputusan dikehidupan (Taylor & Hutchings, 

2004), mengenal kemampuan sendiri (Peet, dkk, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan suatu penelitian untuk 

mendesain suatu strategi pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kemampuan berpikir kritis diperlukan 

untuk menjadikan mahasiswa sebagai pelajar mandiri yang sesuai dengan tuntutan 

pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian 

untuk meningkatkan dan mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

pendidikan IPA FKIP ULM.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pembelajaran integrative learning berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa? 

2. Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis mahasiswa selama memperoleh 

pembelajaran integrative learning? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajaran integrative learning mahasiswa IPA angkatan 2014.  

2. Penelitian dilakukan pada mata kuliah gerak dan gaya materi hukum Newton. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan muncul dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Teridentifikasi dan meningkatnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa IPA. 

2) Terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran IPA untuk 

melatihkan kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari kemampuan berpikir 

tingkat tinggi.  

Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, penelitian  ini dapat 

digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam mendukung 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis telah dipresentasikan dengan berbagai cara. Proses terdiri 

atas kategori mengingat, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi dan menghasilkan 

karya. Berpikir kritis dalam pandangan Bloom adalah memperoleh penguasaan 

keterampilan-keterampilan kognitif tersebut dan memilih teknik ynag tepat ketika 

menghadapi situasi yang baru.  Pada dasarkan keterampilan berpikir kritis Ennis 

(2011) dikembangkan menjadi indikator-indikator keterampilan berpikir kritis yang 

terdiri atas kelompok besar yaitu: 

1)  Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification) 

2) Membangun keterampilan dasar (basic support). 

3) Menyimpulkan (inference) 

4) Memberikan penjelasan lebih lanjut (advanced clarification). 

5) Mengatur strategi dan taktik (strategy and tactics) 

Berangkat dari masing-masing kelompok keterampilan berpikir kritis  di 

atas, diuraikan lagi menjadi sub keterampilan berpikir kritis dan masing-masing 

indikatornya ditulis dalam Tabel 2.1. 

  
Tabel 1 : Aspek Keterampilan Berpikir Kritis Menurut Ennis. 

KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

SUB KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

ASPEK 

1. Memberikan 

penjelasan dasar  

1. Memfokuskan pertanyaan a. Mengidentifikasi atau 

memformulasi suatu 

pertanyaan 

b. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan kriteria 

jawaban yang mungkin. 

c. Menjaga pikiran terhadap 

situasi yang sedang dihadapi 

 2. Menganalisis argument a. Mengidentifikasi kesimpulan 

b. Mengidentifikasi alasan yang 

dinyatakan\ 

c. Mengidentifikasi alasan yang 

tidak dinyatakan 

d. Mencari persama dan 

perbedaan 
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KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

SUB KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

ASPEK 

e. Mengindentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevannya. 

f. Mencari structur dari sebuah 

pendapat/argument 

g. meringkas 

 3. bertannya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

a. mengapa? 

b. Apa yang menjadi alasan 

utama? 

c. Apa yang kamu maksud 

dengan? 

d. Apa yang menjadi contoh? 

e. Apa yang bukan contoh? 

f. Bagaimana mengaplikasikan 

kasus tersebut? 

g. Apa yang menjadikan 

perbedaannya? 

h. Apa faktanya? 

i. Apakah ini yang kamu 

katakana? 

j. Apalagi yang akan kamu 

katakana tentang itu? 

2. Membangun 

keterampilan dasar 

4. Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak? 

a. Keahlian 

b. Mengurangi konflik interest 

c. Kesepakatan antara sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan prosedur yang 

ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Keterampilan memberikan 

alasan 

h. Kebiasaan berhati-hati. 

 5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 

a. Mengurangi 

praduga/menyangka 

b. Mempersingkat waktu antara 

observasi dengan laporan 

c. Laporan dilakukan oleh 

pengamat sendiri. 

d. Mencatat hal-hal yang sangat 

diperlukan. 

e. Penguatan. 

f. Kemungkinan dalam 

penguatan. 

g. Kondisi akses yang baik. 

h. Kompeten dalam 

menggunakan teknologi. 

i. Kepuasaan pengamat ats 

kredibilitas kriteria. 

3. Menyimpulkan  6. Mendeduksi dan  

mempertimbangkan 

deduksi. 

 

a. Kelas logika 

b. Mengkondisikan logika. 

c. Menginterpretasikan 

pernyataan. 
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KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

SUB KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

ASPEK 

 7. Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil 

induksi 

a. Menggeneralisasi 

b. berhipotesis 

 8. membuat dan mengkaji 

nilai-nilai hasil 

pertimbangan 

a. latar belakang fakta 

b. konsekuensi 

c. mengaplikasikan konsep 

(prinsip-prinsip, hukum dan 

asas) 

d. mempertimbangkan 

alternative 

e. menyeimbangkan, 

menimbang, dan 

memutuskan. 

4. Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut (advanced 

clarification). 

 

9. Mendefinisikan istilah 

dan mempertimbangkan 

definisi 

Ada 3 dimensi: 

a. Bentuk : sinonim, klasifikasi, 

rentang, ekspresi yang sama, 

operasional, contoh dan 

noncontoh. 

b. Strategi definisi 

c. Konten (isi) 

 10. Mengidentifikasi asumsi a. Alasan yang tidak dinyatakan. 

b. Asumsi yang diperlukan 

rekontruksi argumen 

5. Mengatur strategi 

dan taktik 
11. Memutuskan suatu 

tindakan 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Memilih kriteria yang 

mungkin sebagai solusi 

permasalahan. 

c. Merumuskan alternatif-

alternatif  untuk solusi. 

d. Memutuskan hal-hal yang 

akan dilakukan. 

e. Mereview 

f. Memonitor implementasi 

 12. Berinteraksi dengan orang 

lain 

a. Memberi label 

b. Strategi logis 

c. Strategi retorik 

d. Mempresentasikan suatu 

posisi, baik lisan atau tulisan 

       Sumber: Adopsi dari Ennis (2011). 

 

2.2 Integrative Learning 

 Proses pengaitan antar konsep merupakan karakteristik integrative learning, 

yang tingkatannya lebih dari memasangkan ide. Integrative learning mengintegrasi 

suatu konsep yang berkaitan, dan mensintesis dari sudut pandang pembelajar 

dengan konteks yang berbeda (Newell, 2001). Upaya integrative learning pada 

pembelajaran tidak hanya memotivasi siswa untuk belajar, namun bermanfaat 
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untuk siswa dengan karakteristik yang berbeda (Becker & Park, 2011), kombinasi 

dari kognitif, moral, budaya, dan kepribadian mendukung untuk mendeskripsikan 

dan mendorong pembelajaran lebih baik (Kooyman, dkk, 2010). Integrative 

learning merupakan proses liberasi untuk aktivitas inovasi, tidak hanya 

menyimpulkan inovasi (Pirinen, 2008). 

Integrative learning merupakan model yang bermanfaat pada proses 

pembelajaran jangka panjang. Integrative learning merupakan sebuah peran 

penting pada pendidikan yang lebih tinggi (Taylor, 2011). Pelaksanaan integrative 

learning pada proses pembelajaran agar terbiasa mengintegrasikan pengetahuan 

dan kemampuan mereka sebagai bekal untuk pendidikan yang lebih tinggi. Selain 

itu integrative learning akan bermanfaat untuk kehidupan siswa setelah 

menyelesaikan program studinya (Huber, dkk, 2005). 

Pembelajaran menggunakan integrative learning memungkinkan siswa 

mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan mereka secara luas. Integrative 

learning tidak mengatur jenis disiplin ilmu yang digunakan (Klein, 2005). Hal ini 

akan lebih melatih siswa dalam mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan 

dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda (Miller, 2005:) termasuk permasalahan 

dan isu yang komplek (Klein, 2005) karena proses transfer pengetahuan dari satu 

materi ke materi yang lain merupakan proses yang sulit bagi siswa (Bierman, dkk, 

2005). 

Pembelajaran  integrative learning terdiri atas empat tahapan (Ritland, 

2003) yaitu,  

(a) Informed exploration  

(b) Enactment 

(c) Evaluation local impact 

(d) Evaluation broader impact 

Setiap tahapan menggambarkan pembelajaran integrative learning dengan 

tahap-tahap sebagi berikut. 

(a) Informed exploration 

Tahap pertama pada pembelajaran integrative learning yaitu meng-

identifikasi masalah yang umum tentang materi yang akan dipelajari, hal ini 
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bertujuan untuk menstimulus siswa. Guru menginformasikan ke siswa tentang 

tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tahap pertama integrative learning 

ialah akar dari esensial tahap berikutnya untuk identifikasi permasalahan seperti 

survey literature, dan mendefinisi permasalahan. Pemberian masalah umum 

berkaitan dengan materi yang akan dibahas kemudian mengaitkan antar variabel, 

serta menghubungkan antar variabel tersebut. 

 (b)  Enactment 

Pembelajaran integrative learning pada tahap kedua memperlihatkan 

intervensi secara sosial secara sistematis dengan menghadirkan jawaban sementara. 

Tahapan Enactment siswa mengumpulkan informasi baik melalui berkelompok, 

pratikum, tanya jawab, dan berdiskusi. 

(c) Evaluation local impact 

Evaluation local impact, siswa melakukan presentasi dari pratikum serta 

berdiskusi. Siswa diminta menarik kesimpulan tentang apa yang dipelajari, bukan 

hanya merangkum semua yang dipelajari tetapi kembali mengkaitan hubungan 

antar variabel serta membandingkan dengan dugaan awal pada tahap Informed 

exploration. Siswa diajak mengkaitan pembelajaran dengan fenomena fisika 

dikehidupan sehari-hari dan menjelaskan prinsip kerja dari fenomena tersebut 

secara ilmiah. 

(d). Evaluation broader impact 

Tahapan Evaluation broader impact, siswa diberi kebebasan untuk 

mengaitkan konsep fisika. Siswa dapat mengaitkan konsep diberbagai ranah bidang 

yang mereka ketahui yang dapat membantu pencapaian kompetensi. Tahapan ini 

lebih diarahkan ke teknologi dan bidang lainnya yang mendukung kontruk 

pemikiran siswa. Siswa dapat belajar lebih bebas dengan dasar liberal education. 

Siswa dapat mempublikasikan hasil pemikiran tersebut melalui presentasi, 

argument, dan karya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini bersifat Mixed methods. Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah embedded research design dengan metode 

kualitatif lebih dominan daripada metode kuantitatif yang diadaptasi dari Creswell 

& Clark (2007). Rancangan penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1. 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  
Gambar. 1 Embedded Research Design  (Diadaptasi dari Cresswell & Clark, 2007) 

 

Rancangan penelitian kualitatif dilaksanakan pada tahap awal sebelum 

diberikan intervensi yaitu dengan wawancara dengan mahasiswa untuk mengetahui 

konsep awal mahasiswa, ketika intervensi diberikan dilakukan observasi untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis mahasiswa selama pembelajaran, dan 

setelah pembelajaran wawancara dengan mahasiswa untuk mengetahui 

kemampuan akhir mahasiswa. Hasilnya digunakan untuk diinterpretasi dengan 

hasil penelitian kuantitatif. 

Rancangan penelitian kuantitatif menggunakan pre-Eksperimental design 

khususnya rancangan The One Group Pretest Posttest Design. Awal penelitian 

sebelum diberikan perlakuan, diberikan test berpikir kritis sebagai data awal pretest 

mahasiswa. Setelah diberikan perlakuan, test berpikir kritis kembali diberikan 

untuk mendapatkan data posttest mahasiswa. Data pretest dan posttest ini 

Kuis  Kuis  

 

quan data 

collection 

pre-test  

 

Process – collection and 

analysis of Qulitative data 

Pembelajaran integrative 

learning 
quan data 

collection 

post-test  

 

Experiment 

Qual Qual 

Kuis  Kuis  
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digunakan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Tes dan 

wawancara semi-terstruktur mengenai berpikir kritis digunakan sebagai alat 

pengumpulan data dalam metode penelitian campuran. 

 

3.2 Subjek dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan IPA FKIP ULM 

angkatan 2014. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari Maret sampai Mei 2017. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas analisis 

secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Hasil dari analisis data kualitatif dan 

kuantitatif dijadikan bahan interview yang dilakukan setelah perlakukan. Hasil dari 

analisis dilakukan interpretasi data kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan 

kesimpulan. Data dan sumber data lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2  Data Kualitatif dan Kuantitaif serta Sumber Data 

  

Data Jenis data Sumber data Instrumen 

pengambilan 

data 

Teknik 

pengambilan 

data 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

Kualitatif Interaksi dosen 

dan mahasiswa 

selama proses 

pembelajaran 

Dokumentasi, 

lembar observasi 

pembelajaran, 

wawancara 

Observasi, 

wawancara 

Kemampuan 

berpikir kritis  

Kuantitatif 

 

Mahasiswa  

 

Tes kemampuan 

berpikir kritis  

Pre test  

dan  

post tes 

 

1) Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran, kemampuan berpikir kritis pada saat mengikuti pembelajaran. 

Paparan data juga mengacu pada catatan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Data 

tersebut disajikan dan dievaluasi secara naratif.  Langkah-langkah analisis kualitatif 

(Miles & Huberman, 1984) sebagai berikut. 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan pengamatan partisipatif selama 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan melalui observasi secara 
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langsung oleh observer, foto dari kegiatan pembelajaran. Pengumpulan data tentang 

proses pembelajaran diperoleh dengan pengamatan secara langsung oleh observer 

dan wawancara di akhir penelitian dengan mahasiswa disajikan melalui teks naratif.  

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan kegiatan analisis data yang berupa proses 

pemilihan dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh. Data yang telah 

dikumpulkan direduksi supaya data yang diperoleh merupakan data-data yang 

penting dan berkaitan dengan penelitian. Data yang direduksi berupa deskripsi 

pembelajaran yang sesuai dengan tahap pembelajaran integrative learning dan 

wawancara di akhir pembelajaran. Pada tahap reduksi data, peneliti dibantu rekan 

sejawat untuk mendiskusikan hasil penelitian sehingga data yang diperlukan dapat 

tercatat dengan lengkap. 

c. Penyajian data 

Penyajian data pada penelitian ini merupakan susunan informasi secara 

runtut dan jelas yang memungkinkan dapat digunakan peneliti sebagai dasar dalam 

pengambilan suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil reduksi data yang telah 

dikumpulkan, data tentang proses pembelajaran disajikan melalui teks naratif 

berdasarkan pengamatan secara langsung. Kemudian data tentang kemampuan 

berpikir kritis disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif secara singkat. Hal ini 

bertujuan agar data yang ditemukan mudah untuk dipahami.  

d. Penarikan kesimpulan 

Mulai dari awal pengumpulan data, peneliti menyimpan dugaan-dugaan dan 

selanjutnya memverifikasi dugaan tersebut sehingga diperoleh keterangan-

keterangan baru. Berdasarkan semua data yang diperoleh dari penelitian awal 

sampai akhir, disusun suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dimaksudkan 

untuk memberikan penjelasan makna keseluruhan data yang telah disajikan.  

 

2) Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis mahasiswa sebelum dan setelah dilakukan pembelajaran integrative learning. 

Analisis data kuantitatif menggunakan tes kemampuan berpikir kritis sebagai data 
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pre test dan post test mahasiswa. Selanjutnya menghitung peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dengan rumus N-gain atau gain ternormalisasi, dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Skor postest – Skor pretest 

        N-gain =  

                     Skor maksimal ideal– Skor pretest 

 

Kriteria interpretasinya adalah (Hake, 1999: 1): 

  g-tinggi jika g> 0,7 

g-sedang jika 0,3 <g ≤ 0,7 

g-rendah, jika g ≤ 0,3. 

keterangan: g ditulis sebagai N-Gain.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Pembelajaran 

  Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran 

integrative learning, deskripsi pembelajaran pada topik Hukum Newton disajikan 

sebagai berikut.  

(a) Informed exploration 

Pada tahap ini dosen memberikan beberapa pertanyaan dan demonstrasi yang 

berisi tentang bagaimana hukum Newton terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Pertanyan dimulai dengan menanyakan mengapa sebuah buku di atas meja tetap 

diam, apakah tidak ada gaya yang bekerja pada buku tersebut. Menggali 

pengetahuan awal mahasiswa tentang gaya-gaya yang diketahui dan kaitannya 

dengan pergerakan suatu benda.  

(b) Enactment 

Pembelajaran tahap kedua ini dilakukan dengan membagi mahasiswa dalam 

beberapa kelompok. Setiap kelompok menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang telah ditentukan dosen.  

(c) Evaluation local impact 

Pada tahap ini masing-masing kelompok mempresentasikan jawaban 

permasalahan yang telah diselesaikan oleh kelompoknya. Diantaranya 

mempresentasikan mengenai bagaimana yang terjadi jika antara orang yang 

memiliki emas dengan berat yang sama jika berada di bumi dan di bulan, mana 

yang akan lebih kaya. Serta bagaimana gaya yang terjadi jika ada seekor lalat 

menabrak kaca depan sebuah bus, mana yang akan mengalami gaya yang lebih 

besar. 

(d) Evaluation broader impact 

Tahap selanjutnya mahasiswa memberikan argumentasi atau pendapat terkait 

permasalahan serta jawaban yang telah dipresentasikan. Mengaitkan permasalahan-

permasalahan yang diberikan dengan konsep-konsep yang terdapat pada hukum 
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Newton. Diantaranya tentang konsep berat dan massa dan kaitannya dengan hukum 

kedua Newton serta bagaimana kaitannya dengan hukum aksi-reaksi. 

  

4.2 Deskripsi Data Kemampuan Berpikir Kritis 

  Data kemampuan berpikir kritis mahasiswa diperoleh melalui pre test dan 

post test kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Deskripsi hasil kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa dilihat dari indikator kemampuan berpikir kritis.  

a. Uji N-Gain 

Hasil pre test dan post test kemampuan pemecahan masalah di uji dengan 

N-gain, hal ini dilakukan untuk menunjukkan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan integrative 

learning. 

Tabel 3 Ringkasan Hasil Pengujian N-Gain 

 

 
Sebelum 

Perlakuan 
Sesudah 

Perlakuan 
N-Gain Signifikansi Keterangan 

Kemampuan 
Pemecahan 

Masalah 
46,81 75,29 0,53 0,050 

Berbeda 
Nyata 

 

Dari Tabel 3. dapat dilihat bahwa sekor rata- rata pre test mahasiswa 

adalah 46,81 dan rata-rata sekor post test mahasiswa adalah 75,29 dengan N-Gain 

0,53. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh integrative learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis masuk kriteria sedang. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan angket responden mahasiswa 

terhadap pembelajaran integrative learning kepada 27 orang mahasiswa 

pendidikan IPA yang mengambil mata kuliah gerak dan gaya. Adapun hasil dari 

angket tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4  Angket Respon Mahasiswa terhadap Pembelajaran Integrative Learning 

 

No. Pernyataan Skor Persentase Kategori 

1. Mata kuliah gerak dan gaya dapat saya pelajari dan 

dipahami dengan lebih mudah melalui belajar 

dengan pembelajaran Integrative Learning. 

75 69,44% Baik 

2. Saya lebih senang belajar dengan menggunakan 

pembelajaran Integrative Learning dibandingkan 

dengan cara belajar lainnya. 

70 64,81% Baik 

3. Dengan menggunakan pembelajaran Integrative 

Learning, saya lebih bersemangat dalam 

mempelajari mata kuliah gerak dan gaya. 

72 66,67% Baik 

4. Belajar dengan menggunakan pembelajaran 

Integrative Learning, ternyata belajar gerak dan gaya 

itu menyenangkan. 

65 60,18% Baik 

5. Pembelajaran Integrative Learning yang diterapkan 

selama ini membuat saya lebih akrab dan dekat 

dengan teman-teman di kelas. 

68 62,96% Baik 

6. Dengan pembelajaran Integrative Learning, saya 

dapat belajar dan mengerjakan tugas secara 

berkelompok, dapat membantu untuk mengerti mata 

kuliah gerak dan gaya dengan lebih baik. 

70 64,81% Baik 

7. Dengan menggunakan pembelajaran Integrative 

Learning kesempatan untuk berdiskusi dan saling 

bertukar pendapat dengan teman lebih banyak. 

66 66,11% Baik 

8. Pembelajaran Integrative Learning yang diterapkan 

dalam mengajar dapat membantu saya dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

65 60,18% Baik 

9. Pembelajaran Integrative Learning membuat saya 

lebih giat belajar, agar dapat menyumbangkan 

pikiran dalam kerja kelompok. 

73 67,59% Baik 

10. Saya merasa senang apabila dalam mengajar, dosen 

memberikan pekerjaan secara berkelompok. 

69 63,88% Baik 

Jumlah 693 646,63% Baik 

Rata-rata 0,64 64,17% Baik 

 

Berdasarkan tabel angket respon mahasiswa dapat di deskripsikan 

tanggapan responden terhadapa item-item pernyataan angket respon mahasiswa 

terhadap pembelajaran integrative learning sudah menunjukkan respon yang baik 

terhadap pembelajaran integrative learning, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata 

pernyataan item-item yang bernilai 0,64 yang mana jika dipersentasekan skor 

64,17% dan dapat dikategorikan baik. Secara keseluruhan respon mahasiswa 

terhadap pembelajaran integrative learning adalah baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh pembelajaran integrative learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa. Terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa hal ini ditunjukkan melalui hasil pre test dan post test mahasiswa. 

2. Kemampuan berpikir kritis mahasiswa selama proses pembelajaran integrative 

learning dapat dilihat dari proses integrative learning terhadap perwakilan 

mahasiswa tiap kelompok didapatkan hasil bahwa mahasiswa sudah terampil 

dalam menganalisa secara kritis terhadap permasalahan yang diberikan. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengalaman 

yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian yakni: 

(1) Pembelajaran inovatif diantaranya integrative learning diperlukan dalam 

perkuliahan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan. 

(2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif dengan sampel yang 

lebih besar sehingga kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada topik hukum 

Newton dapat terungkap lebih akurat. 
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Lampiran 1 

Daftar Nilai Mahasiswa 

No NIM NAMA Pretest Posttest 

1. A1C514201 SAIDAWATI 48 72 

2. A1C514202 RAMLAH 43 70 

3. A1C514203 NURNAZMI LAILA 60 93 

4. A1C514204 MILDA 50 74.3 

5. A1C514205 RAISAH MARDLIYYA 60 88.6 

6. A1C514206 LUHUR PRIBADI CAMSUDIN 38 70 

7. A1C514207 SELVIA APRIANI 33 61.4 

8. A1C514208 NANA MELLISA 33 67 

9. A1C514209 VENNY DWINTA NURIKHWAN 67 93 

10. A1C514210 SORAYA LUTVIA 41 78.6 

11. A1C514211 VIJAY HENDRIK DEWANTARA 54 77 

12. A1C514213 LUCKY APRILIA RASYIDA 46 77 

13. A1C514215 MUHAMMAD YUSUF ANSYARI 50 71.4 

14. A1C514216 HENDRI DWI P 40 70 

15. A1C514217 REZKY FITRIYANA 42 89 

16. A1C514218 RISKA AMELIA 42 89 

17. A1C514219 M. AKHSANAL HUDA I 38 80 

18. A1C514220 ANASTASYA EKA P 56 60 

19. A1C514221 ANNISA 67 90 

20. A1C514223 FAJAR LAZUARDI 45 70 

21. A1C514225 MUHAMMAD SIRAT 40 54.3 

22. A1C514227 NOORAIDA 48 80 

23. A1C514228 SYIFA SILMINA 45 70 

24. A1C514229 RIZKY AMANDA YOGA S 41 70 

25. A1C514230 HIDAYAH 40 68.6 

26. A1C514231 VIRDA ARIFA 60 80 

27. A1C514232 CINDY ISLAMI 37 68.6 

  JUMLAH 1264 2032.8 

  RATA-RATA 46.81481 75.28889 

  N-GAIN 0.535376  
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Lampiran 3 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


