
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN INKUIRI DAN KEMANDIRIAN 

BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH 

PENCEMARAN 

 

Indri Yani, Rita Retnowati, Eka Suhardi 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh metode pembelajaran inkuiri dan 

kemampuan memecahkan masalah pencemaran. Metode yang digunakan adalah metode 

inkuiri bebas, dibandingkan dengan metode inkuiri terbimbing, pada kelompok mahasiswa 

yang memiliki kemandirin belajar tinggi dan kelompok mahasiswa yang memiliki 

kemandirian belajar rendah. Penelitian dilakukan di Universitas Pakuan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi dengan sampel 64 orang mahasiswa 

atau dua kelas homogen yang dipilih secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada interaksi antara metode pembelajaran dengan kemandirian belajar terhadap kemampuan 

memecahkan masalah pencemaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan Anava dua 

arah diperoleh Fhitung = 7,399 > Ftabel = 4,062 (α = 0,05). Adanya interaksi antara metode 

pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap kemampuan memecahkan masalah 

pencemaran tersebut maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji Tukey. Adapun hasil uji 

Tukey menunjukkan sejauh mana interaksi tersebut. 

 

Kata kunci: metode pembelajaran inkuiri, kemandirian belajar, kemampuan memecahkan 

masalah pencemaran. 

 

Pendahuluan 

Dewasa ini bersamaan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin 

global, kondisi lingkungan hidup juga semakin berubah. Lingkungan hidup sebagai tempat 

melaksanakan segala aktifitas kehidupan, kini menunjukkan perkembangan menuju ke arah 

yang memprihatinkan. Akibat yang kemudian muncul, bukan hanya menjadi keprihatinan 

bersama yang cukup untuk direnungkan saja, namun juga menyangkut mentalitas masing-

masing individu atau pribadi yang menunjukkan rendahnya kesadaran akan kepedulian 

terhadap lingkungan. Untuk itu perlu digerakkan upaya pemberdayaan lingkungan hidup dan 

perubahan mentalitas tiap individu secara mendasar.  

Pada hakikatnya program pembelajaran bertujuan tidak hanya memahami dan 

menguasai apa dan bagaimana suatu terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman dan 

penguasaan tentang mengapa hal itu terjadi. Pada dasarnya tujuan akhir pembelajaran adalah 

menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi kelak di masyarakat. Untuk menghasilkan peserta didik 

yang memiliki kompetensi yang andal dalam pemecahan masalah, maka diperlukan 



serangkaian strategi pembelajaran pemecahan masalah terutama pemecahan masalah terhadap 

lingkungan. 

Suatu realita yang dijumpai sehari-hari yang ditemui di lingkungan perguruan tinggi 

yang dapat merugikan lingkungan hidup, seperti: (1) masih banyaknya mahasiswa yang 

membuang sampah di sembarang tempat baik di kelas maupun di lingkungan kampus 

meskipun sudah disediakan tempat sampah; (2) banyaknya mahasiswa yang merokok di 

sembarang tempat seperti pelataran ruangan, di kantin, bahkan disekitar kampus; (3) hampir 

lebih dari 25% mahasiswa membawa kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara 

meningkat; (4) mengganti knalpot kendaraan bermotor dengan knalpot yang bersuara bising 

sehingga sangat mengganggu; (5) masih kurangnya rasa memiliki terhadap sarana dan 

prasarana yang tersedia, ini dapat dilihat dengan banyaknya bangku ataupun dinding yang 

penuh coretan; (6) kurang peduli terhadap penghijauan di lingkungan kampus meskipun ada 

taman tetapi tidak dipelihara dengan baik; (7) kurangnya rasa kebersamaan antar mahasiswa 

untuk menjaga kebersihan dan memeilihara kebersihan lingkungan. Kalau masalah ini 

dibiarkan dan berlanjut terus, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa akan sulit bersaing 

dengan negara lain. Generasi penerus yang diperlukan tidak sekedar mampu mengingat atau 

memahami informasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara kontekstual melalui beragam 

kompetensi dalam pemecahan masalah sehari-hari. 

 Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi mahasiswa dan masa 

depannya. Kemampuan pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu, dapat dibentuk 

melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan. Persoalan tentang bagaimana 

mengajarkan pemecahan masalah tidak akan pernah terselesaikan tanpa memperhatikan jenis 

masalah yang ingin dipecahkan, saran dan bentuk program yang disiapkan untuk 

mengajarkannya serta variabel – variabel pembawaan mahasiswa. 

 Secara alamiah, orang dewasa memiliki kemampuan menetapkan tujuan belajar, 

mengalokasi sumber belajar, merancang strategi belajar dan mengevaluasi kemajuan terhadap 

pencapain tujuan belajar secara mandiri. Dari perspektif waktu dan orientasi belajar, orang 

dewasa memandang belajar itu sebagai suatu proses pemahaman dan penemuan masalah serta 

pemecahan masalah (problem finding and problem solving), baik berhubungan dengan 

masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan. Orang dewasa lebih mengacu 

pada tugas atau masalah kehidupan dan orang dewasa akan belajar mengorganisir 

pengalaman hidupnya sehingga mampu memecahkan masalah lingkungan pada masa yang 

akan datang.  



Berbagai metode pembelajaran dapat diterapkan dalam pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pencemaran dan menuntut kemandirian 

belajar. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu metode pembelajaran 

inkuiri di mana dalam proses inkuiri peserta didik diberi kesempatan untuk memilki 

pengalaman belajar yang nyata dan aktif, peserta didik dilatih bagaimana memecahkan 

masalah sekaligus membuat keputusan. 

Dalam penerapannya di perguruan tinggi mahasiswa dapat menemukan sendiri 

pemecahan masalah yang dihadapinya. Dalam metode pembelajaran ini mahasiswa yang 

memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi dapat dengan mudah memecahkan masalah yang 

dihadapinya, karena dalam metode ini mahasiswa diberi keleluasaan untuk dapat 

mengeksplorasi dirinya sendiri dalam belajar dengan penuh tanggung jawab.  

Kemandirian belajar mahasiswa sebagai salah satu faktor yang turut berperan dalam 

proses pembelajaran yang bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan 

dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah pencemaran. Oleh 

karena itu dirasakan perlu untuk meneliti pengaruh metode pembelajaran inkuiri dan 

kemandirian belajar terhadap kemampuan memecahkan masalah pencemaran. 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Ada tiga 

variabel yang diteliti, 1) kemampuan memecahkan masalah pencemaran, sebagai variabel 

terikat; 2) metode pembelajaran inkuiri, sebagai variabel perlakuan; dan 3) kemandirian 

belajar, sebagai variabel atribut. Untuk disain penelitian dibuat dalam bentuk tabel, sebagai 

berikut: 

  

 Tabel. Desain Penelitian 

Kemandirian Belajar 
Metode Pembelajaran Inkuiri 

Bebas (A1) Terbimbing (A2) 
Tinggi (B1) A1B1 = 11 A2B1 = 11 

Rendah (B2) A1B2 = 11 A2B2 = 11 
Total 22 22 

 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester IV 

Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Pakuan Bogor yang terdiri atas 4 kelas atau 127 orang mahasiswa dan sampel yang 

digunakan adalah dua kelas yang setara, memiliki kemampuan yang sama yaitu semester IV 

masing-masing berjumlah 34 orang mahasiswa, yang dipilih secara acak (random). Dua kelas 



tersebut adalah kelas B dan C, di mana kelas B menggunakan metode pembelajaran inkuiri 

bebas dan kelas C dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing.  

 Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah: (1) skor post 

test kemampuan memecahkan masalah pencemaran tes uraian sebanyak 5 butir soal, (2) skor 

yang diperoleh dari hasil pengukuran tentang kemandirian belajar dengan menggunakan skala 

rating/rating scale.  

 Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk 

menggambarkan data dari tes yang telah terkumpul, menggunakan Statistik Deskriptif dengan 

penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, histogram, rata-rata dan simpangan baku. 

Statistik Inferensial digunakan pada pengujian hipotesis; (2) menguji normalitas data dengan 

Uji Chi Kuadrat dan uji homogenitas data dengan uji Bartlett, uji hipotesis untuk uji 

signifikasi; (3) jika data berdistribusi normal dan homogen dilanjutkan dengan uji Analisis 

Varians (ANAVA) dengan membandingkan angka Fhitung dengan Ftabel pada setiap faktor 

perlakuan (A dan B), dan interaksi antara faktor (A x B)2; dan (4) jika pengujian menunjukan 

adanya interaksi antara A x B, maka uji dilanjutkan dengan pengujian Tuckey untuk 

mengetahui kebermaknaan interaksi tersebut. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan maka diperoleh pengujian hipotesis 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis nol (Ho), untuk: Metode pembelajaran inkuiri bebas dan metode pembelajaran 

inkuiri terbimbing tidak mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah pencemaran, 

diterima. 

  Dari hasil perhitungan ANAVA, setelah variansi antar-kolom (metode pembelajaran) 

dibagi variansi di dalam kolom didapat nilai F = 0,1930 dan bila dibandingkan dengan nilai 

Ftabel (0,05) sebesar 4,062 maka Fhitung  < Ftabel dengan kata lain hipotesis nol diterima. Hal ini 

berarti diterima hipotesis bahwa metode pembelajaran inkuiri bebas tidak berbeda nyata atau 

tidak lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

kemampuan memecahkan masalah pencemaran.  

  Kemampuan memecahkan masalah pencemaran dengan perlakuan metode 

pembelajaran inkuiri bebas dan inkuiri terbimbing tidak menunjukan adanya perbedaan. Hal 

ini lebih banyak disebabkan oleh (1) mahasiswa program studi pendidikan biologi secara 

umum memiliki pengetahuan dasar mengenai masalah pencemaran, (2) kelompok mahasiswa 

yang memiliki kemandirian belajar tinggi dengan kelompok mahasiswa yang memiliki 

kemandirian belajar rendah di dalam kelas, saling berpengaruh, (3) kelompok mahasiswa 

yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas maupun kelompok mahasiswa yang 



menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki rata-rata kemampuan yang 

sama, sehingga perbedaan penggunaan metode pembelajaran tidak mempengaruhi 

kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah pencemaran. 

  Dalam pelaksanaannya mahasiswa baik yang menggunakan metode pembelajaran 

inkuiri bebas maupun yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing, terdiri 

dari kelompok mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi dan kelompok 

mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian rendah dan dalam setiap kelas dibagi dalam 

kelompok diskusi yag sudah diatur sedemikian rupa sehingga dalam kelompok diskusi terdiri 

dari mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi dan kemandirian belajar rendah.  

  Berdasarkan hasil analisis varians menunjukan bahwa terdapat interaksi antara faktor 

perlakuan metode pembelajaran (inkuiri bebas dan inkuiri terbimbing) dengan variabel atribut 

kemandirian belajar (kemandirian belajar tinggi dan kemandirian belajar rendah) dimana 

Fhitung > Ftabel = 7,399 > 4,062. Kelompok mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian 

belajar tinggi memiliki kemampuan memecahkan masalah pencemaran yang baik apabila 

digunakan metode pembelajaran inkuiri bebas, begitu juga pada kelompok mahasiswa yang 

memiliki tingkat kemandirian belajar rendah memiliki kemampuan memecahkan masalah 

pencemaran yang baik apabila digunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing. Dengan 

demikian ketika diuji perbedaan antara metode pembelajaran (inkuiri bebas dan inkuiri 

terbimbing) tanpa memperhitungkan faktor kemandirian belajar (variabel atribut) perbedaan 

antara kedua metode pembelajaran menunjukan perbedaan yang tidak nyata karena pengaruh 

variabel atribut (kemandirian belajar tinggi dan kemandirian belajar rendah) saling 

meniadakan. 

Secara umum prinsip pelaksanaan pada kedua metode pembelajaran ini sama, hanya 

sedikit berbeda dalam penyajian dan keterlibatan siswa didalamnya. Menurut Syaiful Sagala 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh Frank X. Sutman dalam Marsha L. Matyas yang membagi 

pembelajaran inkuiri dalam beberapa level dilihat dari keterlibatan mahasiswa dan 

guru/dosen, di mana inkuiri terbimbing melibatkan guru/dosen sedangkan inkuiri bebas 

mahasiswa diberikan kebebasan dalam pembelajaran. Oleh karena itu mahasiswa yang 

memiliki tingkat kemadirian belajar rendah terdorong dengan penggunaan metode 

pembelajaran inkuiri tersebut, sehingga mahasiswa merasa terbantu dengan adanya 

bimbingan dari guru/dosen. Sehingga apabila diberikan materi bahasan yang sama secara 

menyeluruh, maka hasil tes cenderung sama. 



2. Hipotesis nol (Ho), untuk: faktor tingkat kemandirian belajar tinggi tidak mempengaruhi 

kemampuan memecahkan masalah pencemaran dengan metode pembelajaran inkuiri 

bebas dibandingkan metode pembelajaran inkuiri terbimbing, ditolak. 

  Dari hasil perhitungan ANAVA, setelah variansi antar-kolom (faktor tingkat 

kemandirian belajar) dibagi variansi di dalam kolom didapat nilai F = 7,399 dan bila 

dibandingkan dengan nilai Ftabel (0,05) sebesar 4,062 maka Fhitung  > Ftabel dengan kata lain 

hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti diterima hipotesis bahwa faktor tingkat kemandirian 

belajar tinggi lebih baik pada perlakuan metode pembelajaran inkuiri bebas dibandingkan 

dengan metode pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap kemampuan memecahkan masalah 

pencemaran. 

 Kemampuan memecahkan masalah pencemaran antara kelompok mahasiswa yang 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas dengan kelompok mahasiswa yang 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing, terdapat perbedaan pada mahasiswa 

yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi. Berdasarkan hasil analisis varians dan 

pengujian hipotesis menunjukan bahwa kemampuan memecahkan masalah pencemaran 

cenderung lebih baik bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi 

dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas. Hal ini dimungkinkan karena 

mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih mandiri dalam belajar, 

bertanggungjawab dalam belajar, tidak tergantung oleh bantuan atau bimbingan teman 

sejawat atau dosen.  

Mahasiswa dikelompokkan ke dalam tingkatan orang dewasa (andragogi) yang secara 

alamiah orang dewasa memiliki kemampuan menetapkan tujuan belajar, mengalokasi sumber 

belajar, merancang strategi belajar dan mengevaluasi kemajuan terhadap pencapain tujuan 

belajar secara mandiri. Dari perspektif waktu dan orientasi belajar, orang dewasa memandang 

belajar itu sebagai suatu proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah 

(problem finding and problem solving), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun 

masalah kehidupan di masa depan. Orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah 

kehidupan dan orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalaman hidupnya sehingga 

mampu memecahkan masalah lingkungan pada masa yang akan datang. 

Pada konteks andragogi, kemandirian merupakan tolak ukur utama dalam setiap 

pengembangan model belajar. Oleh karena itu konsep pembelajaran dalam konteks 

andragogi, secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didik. 

Menurut Sutrisno, inti dari kemandirian belajar adalah memberi kesempatan bagi 

siswa untuk berkaloborasi, merangsang daya pikir kreatif, dan analitis dalam memecahkan 



masalah. Dalam memecahkan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan 

pengembangan alternatif pemecahannya hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya 

memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 

Demikian juga menurut Gestalt dalam Sutrisno, bahwa perilaku individu terkait 

lingkungan sehingga materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi 

dan kondisi lingkungan peserta didik (life skill). 

Tingkat kemandirian belajar siswa dapat ditentukan berdasarkan seberapa besar 

inisiatif dan tanggung jawab siswa untuk berperan aktif dalam hal perencanaan belajar, 

pelaksanaan belajar maupun evaluasi belajar. Semakin besar peran aktif siswa dalam berbagai 

kegiatan tersebut, mengidikasikan bahwa siswa tersebut memiliki tingkat kemandirian belajar 

yang tinggi. 

3. Hipotesis nol (Ho), untuk: faktor tingkat kemandirian belajar rendah tidak mempengaruhi 

kemampuan memecahkan masalah pencemaran dengan metode pembelajaran inkuiri 

terbimbing dibandingkan metode pembelajaran inkuiri bebas, ditolak. 

  Dari hasil perhitungan ANAVA, setelah variansi antar-kolom (faktor tingkat 

kemandirian belajar) dibagi variansi di dalam kolom didapat nilai F = 7,399 dan bila 

dibandingkan dengan nilai Ftabel (0,05) sebesar 4,062 maka Fhitung  > Ftabel dengan kata lain 

hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti diterima hipotesis bahwa faktor tingkat kemandirian 

belajar rendah pada perlakuan metode pembelajaran inkuiri terbimbing lebih baik 

dibandingkan dengan metode pembelajaran inkuiri bebas terhadap kemampuan memecahkan 

masalah pencemaran. 

  Kemampuan memecahkan masalah pencemaran antara kelompok mahaiswa yang 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas dengan kelompok mahasiswa yang 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing, terdapat perbedaan pada mahasiswa 

yang memiliki tingkat kemandirian belajar rendah. Berdasarkan hasil analisis varians dan 

pengujian hipotesis menunjukan bahwa kemampuan memecahkan masalah pencemaran 

cenderung lebih baik bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar rendah 

dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing. Hal ini dimungkinkan karena 

mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar rendah cenderung membutuhkan bantuan atau 

bimbingan teman sejawat atau dosen dalam proses belajarnya. 

  Mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar rendah tidak memiliki inisiatif 

dalam belajar, tidak dapat membuat keputusan yang bertanggungjawab, tidak dapat 

menentukan aktivitas belajar sesuai keinginan sendiri, juga tidak dapat menyadari tentang 

kenapa dan bagaimana memperoleh pengetahuan baru sesuai dengan minat dan 



kebutuhannya, sehingga memungkinkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa akan 

sulit manghadapi tantangan masa depan dalam mengahadpi berbagai permasalahan. 

  Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar adalah Pola 

asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak remajanya. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau 

mengeluarkan kata ”jangan” kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan 

menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya orang tua yang menciptakan 

suasana aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan 

anak. Demikian juga, orang tua yang cenderung sering membandingkan anak yang satu 

dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian 

anak.  

  Mahasiswa yang demikian membutuhkan dorongan, bimbingan dan bantuan baik dari 

dosen maupun teman sejawat dalam proses belajarnya. Menurut Memes dalam M. Jauhar 

terdapat langkah-langkah dalam metode pembelajaran inkuiri terbimbing yang sangat penting 

dalam kegiatan belajar mengajar, di mana para mahasiswa akan berperan aktif melatih 

keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan pengetahuannya sendiri untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya dengan bantuan dan bimbingan dosen.  

4. Hipotesis nol (Ho), untuk: faktor metode pembelajaran dan faktor tingkat kemandirian 

belajar tidak mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah pencemaran, ditolak. 

  Dari hasil perhitungan ANAVA, setelah variansi interaksi antar-kolom (faktor metode 

pembelajaran dan faktor kemandirian belajar) dibagi variansi di dalam kolom didapat nilai F 

= 7,399 dan bila dibandingkan dengan nilai Ftabel (0,05) sebesar 4,062 maka Fhitung  > Ftabel 

dengan kata lain hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti hipotesis bahwa faktor metode 

pembelajaran dan faktor kemandirian belajar merupakan faktor yang saling mempengaruhi 

terhadap kemampuan memecahkan masalah pencemaran diterima. 

  Kemampuan memecahkan masalah pencemaran dipengaruhi oleh adanya interaksi 

antara metode pembelajaran yang digunakan dengan tingkat kemandirian belajar mahasiswa. 

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa kelompok mahasiswa yang memiliki tingkat 

kemandirian belajar tinggi lebih baik dalam memecahkan masalah pencemaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas, dan sebaliknya kelompok siswa yang 

memiliki tingkat kemandirian belajar rendah lebih baik dalam memecahkan masalah 

pencemaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing. Hal ini jelas 

menunjukan adanya interaksi antara metode yang digunakan dengan tingkat kemandirian 

belajar mahasiswa. 



 Pemecahan masalah merupakan tingkatan tertinggi yang dipandang sebagai suatu 

proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya 

mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai bentuk kemampuan 

menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan terdahulu, 

melainkan lebih dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada 

tingkat yang lebih tinggi. Dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri mahasiswa 

diberi kesempatan untuk memiliki pengalaman belajar yang nyata dan aktif, serta dilatih 

bagaimana memecahkan masalah sekaligus membuat keputusan. 

 Metode pembelajaran inkuiri bebas merupakan inkuiri yang berpusat pada mahasiswa, 

mahasiswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan 

menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang 

diperlukan. Menurut Marsha L. Matyas Selama proses ini, bimbingan dari guru sangat sedikit 

diberikan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Salah satu keuntungan belajar dengan 

metode ini adalah adanya kemungkinan siswa dalam memecahkan masalah open ended dan 

mempunyai alternatif pemecahan masalah lebih dari satu cara, karena tergantung bagaimana 

cara mereka mengkontruksi jawabannya sendiri. Bagi mahasiswa yang memiliki tingkat 

kemandirian belajar tinggi, kebabasan untuk mengkonruksikan jawaban dalam pemecahan 

masalah tersebut sangat mendukung. Sedangkan bagi mahasiswa yang memiliki kemandirian 

belajar rendah, cenderung membutuhkan bantuan dan bimbingan secara terus menerus dari 

dosen, sehingga lebih tepat dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing, di 

mana dalam metode ini dosen secara intensif memberikan bantuan dan bimbingan dalam 

proses pembelajaran. 

Dalam pemecahan masalah mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar 

yaitu sikap yang tidak tergantung pada orang lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian belajar yang harus ada dalam diri 

seseorang. Dengan kemandirian tersebut berarti mahasiswa harus belajar dan berlatih, 

bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri serta bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dilakukannya. Kemandirian belajar menentukan keleluasaan seseorang dalam belajar 

dan pengambilan keputusan dalam pendidikan.  

Pada konteks andragogi, menurut Mustofa Kamil kemandirian merupakan tolak ukur 

utama dalam setiap pengembangan model belajar. Oleh karena itu konsep pembelajaran 

dalam konteks andragogi, secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada 

menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didik.. 

Seluruh hasil perhitungan ANAVA dapat dilihat pada tabel berikut   



      
Tabel. Rangkuman hasil perhitungan ANAVA 2 x 2 

 

Sumber 
Dk JK RJK Fhitung 

F tabel 

Varians 0,05 0,01 

Antar kelompok 3 622,43 207,48 
3,496 2,839 4,313 

Dalam Kelompok 40 2374,00 59,35 

A 1 114,57 114,57 1,930 

4,062 7,248 B 1 68,75 68,75 1,158 

AB 1 439,11 439,11 7,399* 

Total 
44 2996,43 

 Reduksi 

  

  Dengan demikian hasil penelitiannya adalah terdapat interaksi yang nyata antara 

faktor metode pembelajaran dan faktor tingkat kemandirian belajar terhadap kemampuan 

memecahkan masalah pencemaran. Apabila dilanjutkan dengan tingkat kebermaknaan 

interaksi antar variabel melalui uji Tukey diperoleh interaksi yang bermakna terjadi pada 

interaksi antara faktor metode pembelajaran inkuiri bebas dan inkuiri terbimbing dengan 

tingkat kemandirian belajar tinggi (A1B1 dan A2B1). Hasil uji Tukey tersebut adalah seperti 

pada tabel berikut.  

 
Tabel. Hasil Uji Lanjut dengan Uji Tukey 

 

(I) 

Perlakuan 

(J) 

Perlakuan 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

1 2 9.273* 3.369 0.042 

3 9.545* 3.369 0.035 

4 5.727 3.369 0.337 

2 1 -9.273* 3.369 0.042 

3 0.273 3.369 1.000 

4 -3.545 3.369 0.720 

3 1 -9.545* 3.369 0.035 

2 -0.273 3.369 1.000 

4 -3.818 3.369 0.671 

4 1 -5.727 3.369 0.337 

2 3.545 3.369 0.720 

3 3.818 3.369 0.671 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 



Keterangan: 

1  =  Kelompok siswa yang menggunakan metode inkuiri bebas pada mahasiswa    yang 

memiliki kemandirian belajar tinggi 

2  =  Kelompok siswa yang menggunakan metode inkuiri bebas pada mahasiswa    yang 

memiliki kemandirian belajar rendah 

3 = Kelompok siswa yang menggunakan metode inkuiri terbimbing pada mahasiswa    yang 

memiliki kemandirian belajar tinggi 

4 = Kelompok siswa yang menggunakan metode inkuiri terbimbing pada mahasiswa    yang 

memiliki kemandirian belajar rendah 

 

 Berdasarkan uji lanjut dengan menggunakan Uji Tukey diperoleh bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam kemampuan memecahkan masalah pencemaran, antara 

kelompok mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas pada 

mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih baik dibandingkan dengan 

kelompok mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri bebas  pada kelompok 

mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar rendah (p = 0,042) maupun pada kelompok 

mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing pada mahasiswa 

yang memilki kemandirian belajar tinggi (p = 0,035). Akan tetapi apabila dibandingkan 

dengan kelompok mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing 

pada kelompok mahasiswa yang memilki kemandirian belajar rendah menunjukan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan (p = 0,337). 

 Pola yang berbeda ditunjukan ketika membandingkan antara perlakuan kelompok 

mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing  pada mahasiswa 

yang memilki kemandirian belajar rendah dengan perlakuan lainnya. Tidak terdapat 

perbedaan kemampuan memecahkan masalah pencemaran yang nyata  antara mahasiswa 

yang memilki kemandirian belajar rendah yang memperoleh pembelajaran dengan metode 

inkuiri terbimbing tidak lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki 

kemandirian belajar rendah yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan metode 

inkuiri bebas (p = 0,720), maupun dengan mahasiswa yang memilki kemandirian belajar 

tinggi yang meperoleh pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing (p = 1,000). Dan juga 

tidak terdapat perbedaan dalam kemampuan memecahkan masalah pencemaran antar 

mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar rendah yang memperoleh pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan mahasiswa yang memilki kemandirian belajar tinggi yang 

memperoleh pembelajaran inkuiri bebas (p = 0,671). 

 Dengan demikian secara keseluruhan metode pembelajaran inkuiri bebas untuk 

mahasiswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih baik untuk menghasilkan 

kemampuan memecahkan masalah pencemaran. 



 Adanya interaksi antara faktor metode pembelajaran dan tingkat kemandirian belajar 

terhadap kemampuan memecahkan masalah pencemaran, maka interaksi tersebut dapat 

digambarkan pada gambar berikut.  

 

Gambar. Garis interaksi antara faktor metode pembelajaran dan 

faktor kemandirian belajar 

  

 Berdasarkan hasil analisis varians di mana ditemukan bahwa terdapat interaksi yang 

nyata antara kedua variabel (metode pembelajaran) dengan variabel atribut (kemandirian 

belajar), dan dilanjutkan dengan uji lanjut yaitu uji Tukey, maka kemampuan memecahkan 

masalah pencemaran pada mahasiswa yang memilki kemandirian belajar tinggi yang 

mengikuti metode pembelajaran inkuiri bebas lebih baik daripada mahasiswa yang 

kemandirian belajarnya tinggi pada metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan mahasiswa 

berkemandirian rendah yang mengikuti metode pembelajaran inkuiri bebas. 

 Sebaliknya kemampuan memecahkan masalah pencemaran dari mahasiswa yang 

memiliki kemandirian belajar rendah yang mengikuti metode pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih baik daripada mahasiswa berkemandirian rendah yang mengikuti metode 

pembelajaran inkuiri bebas dan mahasiswa berkemandirian belajar tinggi yang mengikuti 

metode pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Simpulan 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

interaksi positif antara faktor metode pembelajaran dan faktor kemandirian belajar terhadap 

kemampuan memecahkan masalah pencemaran. Hal ini menunjukan bahwa dalam 

pencapaian kemampuan memecahkan masalah pencemaran dapat dilakukan dengan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan objektifitas pembelajarannya serta dengan 

mempertimbangkan tingkat kemandirian belajar mahasiswa. 
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KBT KBR Keterangan: 

KBT = Kemandirian Belajar Tinggi 
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