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iii

Perkuliahan IAD diperguruan tinggi sampai saat ini belum sesuai 
seperti yang diharapkan oleh kurikulum maupun pengembangan 
kurikulum. Beberapa kelemahan yang mengemuka diantaranya adalah 
kesulitan dosen mengelola perkuliahan IAD. Hal ini disebabkan oleh masih 
kurangnya pemahaman dosen tentang esensi perkuliahan IAD. Selain itu, 
masih kurangnya pemahaman dosen  terhadap materi IAD juga menjadi 
hal yang perlu segera diatasi.

Buku yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian komprehensif 
tentang perkuliahan IAD ini. Disusun untuk membantu para dosen 
dalam  merevitalisasi perkuliahan IAD serta sebagai panduan bagi para 
pengembang kebijakan dalam mempersiapkan dosen IAD melalui diklat 
profesi. Dalam buku ini disajikan antara lain persepsi dan esensi perkuliahan 
IAD, saran merancang perkuliahan IAD bagi dosen dalam berpikir serta 
sikap ilmiah atau positif, serta panduan diklat yang meliputi kualifikasi dan 
kurikulum diklat serta alokasi waktunya.

Mudah-mudahan buku ini dijadikan salah satu pedoman penyelengaraan 
perkuliahan IAD diperguruan tinggi. Penulis berharap masukan yang dapat 
disampaikan melalui email:bibinrubini@gmail.com

Bogor, Januari 2017

Penulis

KATA PENGANTAR
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BAB

1

Menurut PP Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 Bab II pasal 
2 (ayat 1) tentang pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan 
tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia 
terdidik, penyelenggaraan pendidikan tinggi pada dasarnya bertujuan 
untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan akademik dan atau memperkaya Khasanah ilmu 
pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, untuk mengembangkan 
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 
kesenian serta mengupayakan pengunaan untuk meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 
Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi senantiasa 
berpedoman pada empat hal, yaitu tujuan pendidikan nasional, 
akidah, moral dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat, 
serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. 

Bab IV Pasal 13 PP yang sama selanjutnya menyatakan bahwa 
pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran 
yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan senantiasa 
mengacu pada kurikulum yang disusun oleh masing-masing 
perguruan tinggi, yang disusun berpedoman pada kurikulum yang 
berlaku secara nasional (kurikulum inti). Kelompok Mata Kuliah 
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah salah satu kelompok 
mata kuliah dalam kurikulum inti yang minimal harus di capai peserta 
didik dalam penyelesaian suatu program studi dan berlaku secara 
nasional (SK Mendiknas No.232/U/2000). Keputusan Dirjen Dikti 

ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) 
PENDEKATAN PERSPEKTIF DALAM 

PERGURUAN TINGGI

1
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No.30/DIKTI/Kep/2013. Pasal 3 menyatakan bahwa kompetensi MBB 
yang dituju adalah agar mahasiswa menguasai kemampuan    berpikir 
rasional, berwawasan luas, berjiwa besar sebagai manusia inteketual, 
beradab dan bermartabat yang bertanggung jawab terhadap 
terwujudnya estetika, etika dan moral atau nilai-nilai budaya bagi 
keturunan, kebersamaan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, 
serta terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungannya.

Salah satu kelompok MBB yang harus diselengarakan pada 
program study diperguruan tinggi adalah ilmu alamiah dasar (IAD). 
Berbekal IAD, para lulusan diharapkan mampu berpikir rasional, 
sistematis dan bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah 
kehidupan, berjiwa besar dan mampu menerima pendapat orang lain 
secara logis dan ilmiah, serta mempunyai tanggung jawab terhadap 
sumber daya alam dan lingkungannya. Berdasarkan karakteristik 
mata kuliah tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam 
perkuliahan hendaknya menempatkan mahasiswa sebagai subyek 
didik, mitra, dalam proses pembelajaran serta anggota masyarakat 
sebagai warga negara. Metode pembelajaran IAD diterapkan dalam 
upaya pemahaman (verstehand) yaitu para mahasiswa diajak untuk 
memahami berbagai gejala yang dialami dalam kehidupan manusia 
dalam perspektif masyarakat, kebudayaan dan lingkungan alam, 
melalui pembahasan kritis dan analitis. Selanjutnya, perkuliahan 
IAD idealnya dirancang untuk meningkatkan intensitas komunikasi 
interaktif, dialog kreatif, yang bersifat partisipatoris, efek demostratif, 
diskusi, responsi telaah kasus serta penugasan mandiri, ketimbang 
ekspositori secara verbal, ceramah monolog, serta komunikasi satu 
arah. 

Berdasarkan pengalaman penulis terhadap perkuliahan IAD 
di beberapa perguruan tinggi, secara umum menunjukan masih 
rendahnya kualitas perkuliahan IAD. Hasil observasi menunjukan 
berbagai kelemahan dalam perkuliahan IAD, yaitu : 
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1. Para dosen kurang termotivasi untuk mengembangkan materi 
perkuliahan karena latar belakang ilmu yang tidak sesuai, 
sehingga perkuliahan berlangsung tidak menarik.

2. Materi  IAD  di berikan terlalu mendalam, sehinga ada 
sebagian besar mahasiswa yang tidak dapat mengikuti materi 
perkuliahan, padahal materi kuliah IAD dimaksudkan hanya 
untuk memberikan dasar-dasar serta pandangan tentang 
perkembangan IPTEKS, yang merupakan faktor penting dalam 
kehidupan manusia dan sumber daya alam, serta lingkungan 
hidup. 

3. Para dosen kurang menyadari bahwa materi perkuliahan IAD 
disajikan terutama para mahasiswa yang berasal dari fakultas 
non-IPA, sehingga pemilihan materi, menggunakan metode 
mengajar, pelaksanaan pembelajaran serta pelaksanaan 
evaluasi, tidak menekankan pada proses akan tetapi 
memprioritaskan pada hasil.

4. Para dosen juga kurang memperhatikan keseimbangan 
antara pemberian materi ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kemampuan berpikir mahasiswa, serta penanaman nilai-nilai 
dan  sikap ilmiah mahasiswa, sehingga perkuliahan berjalan 
monoton dan menjenuhkan. 

5. Berdasarkan kuisioner kepada dosen pengampu diketahui 
syaratnya materi perkuliahan IAD serta kurangnya pemahaman 
dosen pengampu tentang pendekatan dan metode perkuliahan 
menjadikan dosen kurang mampu mengembangkan 
perkuliahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kelemahan di atas diperparah oleh beberapa kesan buruk yang 
diperoleh dari persepsi yang disampaikan para mahasiswa yang telah 
mengikuti perkuliahan IAD. Sebagaimana mahasiswa menyatakan 
bahwa perkuliahan IAD kurang berguna bagi perkembangan ilmu 
mereka, terlalu banyak materi yang disampaikan, cara dosen 
menyampaikan tidak menarik dan membuat bosan mengikuti 
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perkuliahan. Demikian pula sangat sedikit mahasiswa yang 
mampu menyelesaikan masalah yang diajukan, yang memerlukan 
keterampilan berpikir dan kemampuan analisis. Hasil kajian awal ini 
sejalan dengan ungkapan kekhawatiran pengembangan kurikulum 
IAD bahwa perkuliahan IAD tidak dilaksanakan sesuai dengan visi 
dan misi yang diemban oleh perkuliahan tersebut. Kekhawatiran ini 
beralasan karena implentasi GBPP IAD pada beberapa perguruan 
tinggi memang hanya berpusat pada penguasaan materi saja. 

Mengingat perannya yang sangat strategis, serta agar arah 
perkuliahan IAD sesuai dengan visi, misi, serta tujuan perkuliahan 
yang seharusnya, perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya 
merevitalisasi perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar pada berbagai aspek, 
seperti standar mata kuliah, proses perkuliahannya sendiri dan 
metode evaluasi. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah bagaimana 
menyiapkan dosen IAD yang harus menguasai berbagai disiplin 
ilmu serta menguasai kemampuan pedagogik yang mumpuni. Buku 
ini secara komprehensif memaparkan pemikiran penulis tentang 
berbagai hal di atas, dari berbagai sudut pandang yang didasarkan 
pada studi literatur dan hasil penelitian berkelajutan yang telah 
dilakukan selama periode 2004-2007
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5

2.1. Mata Kuliah IAD dan Kedudukannya dalam Kurikulum Inti

Ilmu Alamiah Dasar (IAD) merupakan bagian dari sains yang 
mempelajari tentang fenomena alam semesta. Sains disamping 
bermanfaat untuk individu, juga bermanfaat untuk masyarakat 
secara umum. Rutherford dan Ahlgren (1990) mengungkapkan 
bahwa mempelajari sains mutlak diperlukan oleh setiap individu 
manusia, karena selain untuk memahami konten sains, belajar sains 
dapat mengembangkan kepribadian, keterampilan berfikir, serta 
menanamkan sikap ilmiah dan etika berkehidupan. Proses ilmiah 
dalam menemukan dan mempelajari sains dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir manusia. Lebih lanjut diungkapkan bahwa 
melalui pembelajaran sains, manusia akan menyadari bahwa 
keteraturan di alam, adanya keterbatasan serta memahami bahwa 
penemuan sains harus disertai dengan etika dan estetika 

Dengan memahami etika ilmiah, kemungkinan kejahatan yang 
dapat dihasilkan dalam percobaan ilmiah dapat dihindarkan. Etika 
ilmiah harus dipublikasikan ke masyarakat luas, agar dapat dihindari 
penyalahgunaan atau kejahatan dari penerapan ilmu pengetahuan. 
Agar tidak sampai berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, 
penerapan sains harus dapat memberikan manfaat terhadap 
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat arti penting di atas, tidak salah bila Rutherford dan 
Ahlgren (1995) berpendapat bahwa mempelajari sains menjadi 

ESENSI PERKULIAHAN  
 ILMU ALAMIAH DASAR (IAD)

2
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keharusan bagi semua orang Amerika. Demikian juga Depdiknas 
melalui Dikti, berdasarkan pemikiran yang sama mewajibkan 
mahasiswa di seluruh perguruan tinggi mempelajari sains melalui 
mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang dikemas dalam kelompok mata 
kuliah berkehidupan bermasyarakat, bersama dengan Ilmu Sosial 
dan Budaya Dasar.

Ilmu Alamiah Dasar (AID) adalah salah satu mata kuliah dalam 
kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB), wajib 
diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi sebagai bagian dari 
kurikulum inti program studi. Menurut Keputusan Dirjen Dikti 
Depdiknas RI No. 44/DIKTI/Kep/2006 pasal 6, kedudukan mata kuliah 
IAD adalah sebagai berikut;

Diperguan tinggi, umumnya perkuliahan IAD dilaksanakan sebagai 
bagian dari mata kuliah umum dan diselenggarakan pada semester 
rendah. Beberapa perguruan tinggi menggabungkan mata kuliah IAD 
dengan mata kuliah kelompok MBB lain yaitu Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar (ISBD) dalam mata kuliah PLSBT (Pendidikan Lingkungan, 
Sosial, Budaya dan Teknologi).

Secara umum ruang lingkup materi kuliah IAD meliputi segi-segi isi 
(content) , konteks, proses, efektif, serta merta sains. Adapun uraian 
ruang lingkup tersebut adalah:

1. Segi Isi, meliputi pemahaman terhadap fakta, konsep, prinsip, 
teori, generalisasi, maupun hukum-hukum yang terdapat 
dalam kelompok ilmu fisik (fisika, kimia), ilmu hayat (biologi 

   Kelompok mata kuliah : MBB (Mata kuliah Berkehidupan  
         Bermasyarakat
   Bobot Sks       : 3 Sks
   Status mata kuliah         : MKU pada semester rendah
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dan lingkungan hidup), ilmu bumi dan alam semesta (geologi, 
geofisika, meteorologi dan astronomi).

 Gambar 2.1. Cakupan materi IAD meliputi pemanfaatan IAD bagi  
       kesejahteraan

2. Segi Konteks (keterkaitan),  meliputi   pemanfaatan  IAD  bagi   
kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu pengajaran IAD 
perlu memperhatikan:

a. Konteks ilmu murni, yang berkaitan dengan pemahaman 
terhadap konsep, prinsip, teori dan hukum, 

b. Konteks teknologi, yang berkaitan dengan penerapan 
praktis produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari, 
maupun dalam industri.

c. Konteks sosiologi, yang berkaitan dengan kegunaan dan 
penerapan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang 
mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat 
maupun individu.
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Gambar 2.2. Lingkup Perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar di   
      Perguruan   Tinggi

3. Segi Proses, meliputi   keterampilan   proses  yang  dapat 
dikembangkan melalui IAD diantaranya:

a. Keterampilan proses berpikir mahasiswa seperti, berpikir 
kritis, berpikir  kreatif, membuat keputusan dan pemecahan 
masalah.

b. Keterampilan psikomotor seperti, menyusun dan  
merancang penyelidikan atau eksperimen, serta 
keterampilan untuk mengamati dan mengukur serta 
mengumpulkan data

c. Keterampilan komunikasi, meliputi kemampuan untuk 
mencari dan mengumpulkan informasi, memahami dan 
mengolah informasi, menyusun dan membuat laporan, 
serta menyebarkan informasi.
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Gambar 2.3. Aspek-aspek keterampilan berpikir kritis perlu  
                 dikembangkan dalam proses perkuliahan IAD

4. Segi Afektif, sikap yang dapat dikembangkan melalui mata 
kuliah IAD misalnya skeptis, terbuka, menghargai pendapat 
orang lain, mencoba memahami pendapat orang lain (objektif), 
aktif berperan serta dalam diskusi dan sikap perilaku positif 
lainnya.

Gambar  2.4 Diskusi merupakan wahana yang efektif untuk  
                 menumbuhkan sikap positif.

5. Segi Meta Sains,  mencangkup sejarah perkembangan IPA, 
penemu-penemu IPA dan filsafat IPA. Lingkup ini ditunjukan 
untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terutama 
bahwa IPA ditemukan melalui serangkaian proses investigasi 
oleh para ahli IPA.
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Gambar 2.5. IPA berkembang atas peran para filsof IPA 

Visi mata kuliah IAD di perguruan tinggi adalah menjadi sumber 
nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan. Perkuliahan 
IAD diharapkan dapat mengantar mahasiswa memantapkan 
kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, 
pengetahuan tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. Melalui IAD diharapkan mahasiswa 
mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni.

Sementara itu perkuliahan IAD harus sejalan dengan misi yang 
diemban, yaitu membantu menumbuh kembangkan daya kritis, 
daya kreatif dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan 
budaya demi memantapkan kepribadiannya sebagai bekal hidup 
bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang diantaranya:

1). Bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan, bermartabat, serta peduli terhadap pelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Gambar 2.6. Inikah demokrasi?
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2). Memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni.

3). Ikut berperan dalam mencari pemecahan masalah sosial 
budaya dan lingkungan hidup secara arif (Dikti,2006).

2.2.  Tujuan, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Berdasarkan visi dan misinya yang tertuang dalam GBPP IAD 
tahun 2006, mata kuliah IAD adalah bagian dari kelompok mata 
kuliah MBB dengan beban 3 SKS, yang wajib sifatnya untuk semua 
mahasiswa PT (Perguruan Tinggi). Penetapan IAD sebagai mata 
kuliah wajib dan menambah jumlah SKS nya menjadi 3 sks pada GBPP 
terakhir, menyiratkan bahwa pemerintah sangat berharap banyak 
dari perkuliahan IAD ini sebagai mata kuliah yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi upaya menghasilkan lulusan perguruan 
tinggi yang profesional, cerdas, intelektual tinggi serta menjadi insan 
mulia. Selain itu, pengaturan penyelengaraan perkuliahan IAD juga 
dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan tujuan GBPP IAD pada 
tingkat implementasinya.

1. Tujuan Perkuliahan IAD

Mata kuliah IAD bertujuan untuk menjadikan mahasiswa: 

a. Menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, 
sistemik dan ilmiah.

b. Berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi kepekaan 
dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban dan 
menjunjung tinggi nilai.

c. Memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam 
dan lingkungan hidup.

d. Mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.
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e. Serta ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah 
lingkungan hidup secara arif.

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mata kuliah IAD pada dasarnya mempelajari fenomena yang dekat 
dengan kehidupan manusia. Selama tiga kali perubahan GBPP yaitu 
dari GBPP 1998, GBPP 2003 dan GBPP tahun 2006, secara substantif, 
tidak ada perubahan yang mendasar baik secara visi, misi maupun 
pada pokok-pokok materi Ilmu Alamiah Dasar. Visi mata kuliah 
IAD sebagai bagian dari MBB adalah menghantarkan mahasiswa 
memantapkan kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup 
bermasyarakat, pengetahuan tentang kelestarian, pemanfaatan 
sumber daya alam, lingkungan hidup dan mempunyai wawasan 
tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Secara umum, baik rumusan standar kompetensi maupun 
kompetensi dasar pada kedua GBPP terakhir tidak berbeda, 
meskipun rumusan visi dan misi kedua GBPP tersebut berbeda. 
Jadi menurut pandangan penulis, sebenarnya para perumus GBPP 
IAD di perguruan tinggi pada ketiga GBPP tersebut memiliki visi dan 
misi yang sama, tetapi berbeda dalam cara menuangkan ke dalam 
rumusannya, dimana rumusan yang lebih tepat dan mengenai 
sasaran adalah rumusan visi dan misi pada GBPP 2006. Elaborasi 
dan visi, misi dan tujuan perkuliahan IAD berdasarkan GBPP-2006 
berimplikasi pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa peserta perkuliahan IAD, yang pada 
akhirnya akan muncul materi kajian mata kuliah. Standar kompetensi 
dan kompetensi dasar mata kuliah IAD adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.1.  Standar kompotensi dan kompetensi dasar mata  
  kuliah  IAD sebagai berikut:

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
1 Memahami alam pikiran manusia 

dan perkembangannya
1.1 Menunjukan kemampuan kritis dalam 

menganalisis rasa ingin tahu pada 
manusia

1.2 Menggunakan kemampuan nalar 
dalam menganalisis hubungan antara 
perkembangan fisik dengan sifat manusia
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1.3 Mengelaborasi sejarah pengetahuan 
manusia berdasarkan penelusuran 
pustaka melalui berbagai media

2 Memahami perkembangan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
alam dan teknologi 

2.1 Menjelaskan perkembangan dan ruang 
lingkup IPA

2.2 Menggunakan metode ilmiah dalam 
memecahkan masalah yang berhubungan 
dengan IPA dan kehidupan

2.3 Menunjukan bahwa IPA merupakan dasar 
dari perkembangan teknologi 

2.4 Menggunakan kemampuan berpikir kritis 
dalam menganalisis hubungan antara 
peradaban manusia, IPA dan teknologi

2.5 Melakukan kajian kritis terhadap dampak 
dan manfaat IPTEK terhadap kehidupan 
sosial.

3 Memahami bumi dan alam 
serta upaya mempertahankan 
keseimbangan alam semesta 

3.1 Menjelaskan bentuk bumi, tata surya, 
benua dan samudra

3.2 Menggunakan kemampuan bernalar 
dalam mencari upaya-upaya 
mempertahankan keseimbangan di alam 
semesta.

4 Memaknai keanekaragaman hayati 
makhluk hidup dan persebarannya

4.1 Memberikan penjelasan komprehesif 
tentang keberadaan mahluk hidup dalam 
lingkungan biosfer.

4.2 Membandingkan berbagai teori yang 
menjelaskan asal mula kehidupan di bumi

4.3 Menganalisis keanekaragaman hayati 
dikaitkan dengan persebaran dan sejarah 
perkembangan mahluk hidup 

5 Memaknai peran sumber daya 
alam dalam mempertahankan 
lingkungan dan kehidupan manusia 

5.1 Melakukan kajian terhadap sumber daya 
alam dan lingkungan hidup

5.2 Menganalisis masalah kependudukan 
dan lingkungan hidup terkait pengelolaan 
sumber daya alam

5.3 Menganalisis isu-isu lingkungan lokal, 
nasional dan global

5.4 Memberikan argumentasi ilmiah tentang 
prinsip dan usaha pelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup

6 Memahami beberapa 
perkembangan teknologi terkini 
dan dampaknya bagi kehidupan 
manusia

6.1 Melakukan kajian ilmiah tentang 
bioteknologi
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3.    Materi Kajian IAD
Sesuai dengan hakekat perkuliahan IAD, maka penguasaan konsep 

bukan lagi menjadi fokus tujuan perkuliahan IAD.  Dalam perkuliahan 
IAD, pengembangan keterampilan berpikir, serta nilai-nilai positif lebih 
diutamakan, sementara itu konsep-konsep dalam IAD berperan sebagai 
wahana untuk pengembangan keterampilan dan nilai tersebut. Mengingat 
tujuan tersebut, maka perkuliahan IAD sebaiknya dikemas dalam tema-
tema besar, dimana setiap tema mengakomodasi sejumlah materi kajian. 
Berikut ini adalah materi kajian IAD dalam setiap tema.

Tabel 2.2. Tema dan materi kajian Ilmu Alamiah Dasar

NO 
SK

TEMA MATERI KAJIAN

1 Alam pikiran manusia dan 
perkembangannya

•	 Manusia dan sifat keingintahuannya
•	 Perkembangan fisik, sifat dan pikiran 

manusia
•	 Sejarah pengetahuan manusia

2 Perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi

•	 Metode ilmiah sebagai dasar IPA
•	 Ruang lingkup dan Perkembangan IPA
•	 IPA sebagai dasar perkembangan IPTEK
•	 Sejarah peradaban manusia dan 

perkembangan teknologi
•	 Manfaat dan dampak IPA dan teknologi 

bagi kehidupan sosial
•	 IPA dan teknologi masa depan

3 Bumi dan Alam semesta •	 Pembentukan alam semesta dan  tata 
surya

•	 Bumi sebagai planet
•	 Struktur bumi
•	 Pembentukan benua dan samudra
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NO 
SK

TEMA MATERI KAJIAN

4 Keanekaragaman hayati 
mahluk hidup dan 
persebarannya

•	 Biosfer dan makhluk hidup
•	 Asal mula kehidupan di bumi
•	 Keanekaragaman makhluk hidup
•	 Persebaran dan sejarah perkembangan 

makhluk hidup
•	 Populasi dan komunitas makhluk hidup
•	 Berbagai bentuk ekosistem alami
•	 Aliran energi dan materi dalam  

ekosistem alami
•	 Macam-macam bentuk pola  kehidupan

5 Sumber daya alam dan 
lingkungan

•	 Klasifikasi sumber daya alam dan  
lingkungan hidup

•	 Konsep-konsep pengelolaan  sumber 
daya alam

•	 Masalah kependudukan dan   lingkungan 
hidup

•	 Prinsip dan usaha pelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup

6 Perkembangan teknologi 
terkini dan kaitannya 
dengan isu lingkungan

•	 Bioteknologi
•	 Teknologi informasi
•	 Teknologi kearifan lokal
•	 Isu lingkungan lokal,  nasional,  global
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Seperti telah diungkapkan pada bagian terdahulu. Perkuliahan IAD 
bukan semata-mata untuk menanamkan konsep saja, melainkan juga 
harus terfokus pada pembentukan kepribadian, keterampilan berpikir 
dan sikap serta nilai-nilai luhur, agar lulusan perguruan tinggi dapat 
menempatkan diri di lingkungan kerja dan masyarakatnya dengan lebih 
baik. Mahasiswa dituntut untuk dapat berpikir kritis, kreatif, sistematis 
dan bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah kehidupan, 
serta berjiwa besar dan mampu menerima pendapat orang lain secara 
logis dan ilmiah. Selain itu, melalui perkuliahan ini diharapkan dapat 
dilatih rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam 
dan lingkungannya, serta memiliki kearifan dalam menangani masalah 
lingkungan.

3.1.   Kunci Pengembangan Proses Perkuliahan IAD

Dalam buku “Teaching Science Through Discovery”, dikemukakan 6 
kunci pengembangan proses perkuliahan atau pembelajaran IPA yaitu, 
(1) knowledge, (2) instrumental skills, (3) problem-solving skills, (4) 
scientific attitudes, (5) appreciations dan (6) interest (Carin, A. et al, 
1980).

Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1. Knowledge, membaca dan menyatakan arti fakta-fakta dan 

konsep-konsep  ilmiah tertentu. Menunjukkan bahwa mereka 
dapat menerapkan prinsip-prinsip ilmiah pada saat menghadapi 
masalah. Siswa dapat belajar lebih baik dengan menerapkan 
prinsip-prinsip ilmiah.

MERANCANG PERKULIAHAN IAD 

3
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2. Instrumental skills, memanipulasi alat-alat IPA, 
menginterpretasikan dan mempersiapkan peta, grafik, gambar 
dan tabel yang sesuai untuk memecahkan masalah.

3. Problem-solving skills (science process), menunjukkan 
kemampuan untuk memecahkan masalah seperti, mengamati, 
menyimpulkan, merasakan dan mendefinisikan masalah, 
menyusun hipotesis, menyusun prosedur (langkah-langkah) 
ilmiah untuk menguji hipotesis, melakukan penyelidikan, 
mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel, memformulasi 
model-model, membuat kesimpulan yang valid dan menggunakan 
hubungan tempat dan waktu, mengklasifikasikan, mengukur, 
mengkomunikasikan dan membuat definisi operasional.

4. Scientific attitudes, memperlihatkan sikap-sikap ilmiah seperti, 
keterbukaan  untuk mempertimbangkan fakta-fakta baru dalam 
membuat penilaian, tidak menerima kesimpulan begitu saja 
tanpa didukung fakta yang mencukupi, membuat generalisasi 
dari fakta-fakta yang cukup.

5. Appreciations, memberikan gambaran kegunaan, keuntungan 
dan keterbatasan IPA kepada masyarakat.

6. Interest, menunjukkan perhatian dengan membaca, 
mengumpulkan, belajar, atau terlibat dalam beberapa aktivitas 
ilmiah pada waktu luang.

Bilamana kita kaji keenam kunci di atas dan disesuaikan dengan visi 
dan misi perkuliahan IAD, maka tujuan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar 
dapat dikelompokkan kepada 4 kategori, yaitu:

a. Pemahaman terhadap materi IAD, yang meliputi pemahaman 
konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, teori-teori, maupun hukum-
hukum yang berkaitan dengan alam semesta dan lingkungannya.

b. Menanamkan keterampilan proses, terutama keterampilan 
berpikir mahasiswa agar mampu mengembangkan wawasan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilandasi sikap kepekaan 
(sikap kritis) dalam penerapannya.
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c. Menanamkan serta memelihara nilai-nilai dan sikap ilmiah, 
yaitu nilai-nilai yang berlaku dan digunakan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sikap ilmiah 
yang harus dimiliki para ilmuwan.

d. Menghargai serta mencintai kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, 
agar dalam mempelajari, mengembangkan, serta menggunakan 
ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas 
dari norma atau kaidah yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan karakteristik tujuan dan materi IAD tersebut, maka 
merancang perkuliahan IAD bukan sesuatu yang mudah dilakukan. 
Selain karakteristik mata kuliah, merancang perkuliahan hendaknya 
memperhatikan tiga hal utama, yaitu tingkat motivasi, partisipasi, 
serta orientasi akademik mahasiswa (Biggs, 2003). Diperlukan keahlian 
dosen pengampu mata kuliah dalam menetapkan pendekatan, metode, 
serta media yang sesuai untuk pengembangan dan pencapaian 
kompetensinya. Selain itu diperlukan keahlian dan pengalaman dosen 
dalam mengelola perkuliahannya.

Gambar 3.1. Proses perkuliahan IAD dikemas dengan    
     memperhatikan  tiga aspek utama dan 6 kunci   
     pengembangan proses
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Oleh karena itu, maka kualifikasi dosen pengampu mata kuliah 
IAD dipersyaratkan sekurang-kurangnya S2 di bidang studi IPA  atau 
bidang studi lain yang serumpun, misalnya Biologi atau fisika, serta 
telah mengikuti pelatihan dosen IAD atau cendekiawan yang diakui 
oleh perguruan tinggi memiliki kompetensi sebagai dosen (pasal 10 SK 
Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 44/DIKTI/Kep/2006). Selanjutnya sesuai 
dengan pasal 5 SK di atas, perancangan perkuliahan IAD hendaknya 
berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan yang mendudukkan mahasiswa 
sebagai subyek didik, mitra dalam proses perkuliahan, anggota 
masyarakat serta warga negara. Dengan mendudukkan 
mahasiswa dalam kesetaraan, maka pengelolaan perkuliahan 
akan dapat lebih cepat mencapai tujuan. Beberapa pendekatan 
yang disarankan adalah pendekatan kontekstual, saling temas 
(sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) dan inkuiri bebas.

2. Metode yang digunakan untuk perkuliahan IAD bertujuan untuk 
pemahaman (verstehen), yaitu para mahasiswa diajak memahami 
berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam 
perspektif masyarakat, kebudayaan dan lingkungan alam, melalui 
pembahasan kritis dan analitis, induktif, deduktif dan reflektif. 
Metode diskusi, kegiatan ilmiah dan penugasan merupakan 
beberapa metode yang disarankan.

3. Media yang digunakan hendaknya yang mampu meningkatkan 
intensitas komunikasi interaktif, dialog kreatif, yang bersifat 
partisipatoris, efek demonstratif, diskusi, responsi serta telah 
kasus. Penggunaan multi media power point dan VCD perkuliahan 
merupakan salah satu yang disarankan untuk digunakan.

3.2.    Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Pemilihan pendekatan, metode, serta media dan pengolahan 
rancangannya secara tepat dalam perkuliahan pada akhirnya diharapkan 
dapat mewujudkan tujuan yaitu berkembangnya keterampilan berpikir 
terutama berpikir tingkat tinggi (high order thinking skill). Salah satu 
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keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan pada 
tingkat perguruan tinggi adalah keterampilan berpikir kritis. Selain itu, 
perkuliahan IAD hendaknya dapat membentuk kepribadian, sikap, serta 
nilai yang positif dalam diri mahasiswa. Apabila tujuan tersebut dapat 
terwujud, maka hal ini akan menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk 
menyelesaikan mata kuliah lain pada program studinya lebih lanjut, 
serta untuk hidup berkiprah dalam dunia nyata setelah menyelesaikan 
studinya. Akan tetapi rancangan perkuliahan yang ideal dengan 
pendekatan, metode, serta media yang memadai belum merupakan 
jaminan keberhasilan pencapaian tujuan perkuliahan, apabila tidak 
ditunjang dengan kemampuan dosen pengampu dalam pengelolaan 
perkuliahannya.

 Cohen (Costa, 1985) mengkategorikan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi atas empat kategori, yaitu problem solving, decision 
making, critical thinking dan creative thinking:

1. Problem solving: Dalam kategori ini digunakan proses berpikir 
dasar untuk memecahkan kesulitan atau problem yang diketahui, 
menyusun fakta-fakta tentang kesulitan tersebut dan menentukan 
informasi lain yang dibutuhkan, menyarankan pemecahan dan 
mengujinya, membuat penjelasan sederhana dan mengurangi 
atau menghilangkan perbedaan. Pada kategori ini ditekankan 
kemampuan dasar seperti transformasi  dan kausal.

2. Decision making: Kategori ini menggunakan proses berpikir 
dasar untuk memilih respons terbaik diantara beberapa 
opsi, menyusun informasi yang diperlukan dalam topik, 
membandingkan keuntungan dan kerugian dari beberapa 
pendekatan alternatif, menentukan informasi tambahan yang 
diperlukan, menilai respons yang paling efektif dan dapat 
digunakan untuk mengujinya. Penekanan keterampilan dasar 
kategori ini terutama dalam hal klasifikasi dan keterkaitan.

3. Critical thinking: Kategori ini menggunakan proses berpikir 
dasar untuk menganalisis argumen dan mengembangkannya 
dalam pengertian dan interpretasi tertentu, mengembangkan 
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pemikiran kohesif, pola penalaran logis dan memahami asumsi 
dan bias pada posisi tertentu, mencapai presentasi yang kredibel, 
ringkas dan meyakinkan. Kategori ini menekankan keterampilan 
dasar keterkaitan atau keterhubungan, transformasi dan kausal.

4. Creative thinking: Kategori ini menggunakan proses dasar untuk 
mengembangkan atau menemukan ide-ide novel, estetika, 
konstruktif atau produk yang dihubungkan dengan persepsi-
persepsi seperti konsep dan menekankan aspek berpikir intuitif 
serta aspek berpikir rasional. Keterampilan dasar seperti 
kualifikasi, keterkaitan serta transformasi ditekankan dalam 
kategori ini.

Dari model keterampilan berpikir tingkat tinggi, pada dasarnya 
setiap kategori memiliki karakteristik tugas, penekanan keterampilan 
esensial serta produk hasil berpikir yang berbeda dan khas untuk 
setiap kategori. Keterampilan berpikir kritis melibatkan tugas untuk  
memahami pengertian tertentu, dengan penekanan keterampilan 
esensial pada keterkaitan, transformasi, serta penyebab (causation). 
Keterkaitan setiap kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut 
ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3.1. Model Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi  
      (Costa, 1985)

Task Resolve a know 
difficulty

Choose a best 
alternative

Understanding 
particular 
meanings

Creat Novel 
aosthetic ideas 
to product

Essential 
skills 
emphasize

Transformations 
Caution

Classification 
Relationship

Relationship 
Tranformations 
Caution

Qualification
Relationship
Transformation

Yields Solution
Generalization

Response Sound, Reason, 
Proff, Theory

New Meaning 
Pleasing 
Product

HOT PROBLEM 
SOLVING

DECISION 
MAKING

CRITICAL 
THINGKING

CREATIVE 
THINGKING
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3.3. Keterampilan Berpikir Kritis dan Pembelajarannya  

Untuk perkuliahan IPA atau IAD, keterampilan berpikir kritis 
merupakan prioritas yang harus dikembangkan, mengingat karakteristik 
ilmu alamiah dasar itu sendiri sebagai suatu ilmu yang pemahamannya 
didasarkan pada kemampuan berpikir kritis. Ilmu alamiah dasar dapat 
dengan mudah dipahami melalui cara-cara berpikir yang bertumpu 
pada pemahaman kritis terhadap pengertian-pengertian khusus, 
dengan menekankan keterhubungan, transformasi, serta kualitas untuk 
menghasilkan suatu hasil analisis, alasan, bukti, serta teori yang dapat 
diterima. Hal ini bukan berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi 
lainnya seperti berpikir kreatif dapat diabaikan dalam perkuliahan. 
Bagaimanapun, sesuai dengan tujuannya, melalui perkuliahan IAD 
diharapkan lulusan yang mampu menemukan ide-ide baru, estetika, 
konstruktif, atau produk yang dihubungkan dengan persepsi-persepsi 
seperti konsep, berdasarkan rasionalnya, yang pada hakekatnya adalah 
esensi dari keterampilan berpikir kritis.

1.   Keterampilan Berpikir Kritis dan Unsur-Unsurnya

Keterampilan berpikir kritis merupakan  salah satu jenis keterampilan 
berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis diperlukan terutama untuk 
memahami suatu pengertian tertentu, dengan penekanan pada 
penggunaan kemampuan dasar relationship (keterkaitan pola bagian 
dan keseluruhan, analisis dan sintesis, sekuens dan keteraturan, 
deduksi logis), transformation (transformasi: analogi, metafora, 
induksi logis) dan causation (yang menyebabkan prediksi, inferensi, 
penilaian, evaluasi) (Costa, 1985). Dalam Keterampilan problem solving  
digunakan proses-proses dasar transformasi dan kausal. Oleh karena 
itu maka kemampuan berpikir kritis dapat diajarkan dengan melibatkan 
keterampilan problem solving. Hal ini sejalan dengan pendapat Gokhale 
(1995) yang mengemukakan bahwa dengan belajar kolaboratif  melalui 
problem solving, minat  dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa 
dapat ditingkatkan.

Menurut Meyers (1986), berpikir kritis pada awalnya selalu identik 
dengan disiplin ilmu logika. Logika membentuk bagian yang penting dari 
model klasik dari mana para ahli pendidikan di Amerika mengambilnya. 
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Sekarang logika telah menjadi mata kuliah tersendiri. Namun masih 
banyak pendidik yang tetap memandang logika sebagai media utama 
untuk belajar kemampuan dan berpikir kritis. Siswa yang mengalami 
kesulitan berpikir kritis selalu disarankan untuk mengambil mata 
kuliah logika. Dalam perkuliahan, para pendidik lainnya telah mulai 
mengurangi penekanannya pada logika formal dan sebagai gantinya 
mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan 
masalah. Perkuliahan seringkali mengkombinasikan operasi logika 
dasar (seperti penalaran, inferensial, proposisi kategori, silogisme dan 
semacamnya), dengan proses pemecahan masalah yang diambil dari 
metodologi dalam ilmu pengetahuan alam. Prosesnya dilakukan melalui 
tahapan-tahapan pengenalan dan pendefinisian masalah, pengambilan 
informasi, penyusunan kesimpulan yang tentatif, menguji kesimpulan 
dan mengevaluasi serta membuat keputusan.

Ennis (Costa, 1985) mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah 
berpikir reflektif dan masuk akal (reasonable) yang difokuskan pada apa 
yang dipercayai untuk dikerjakan. Berpikir kritis mencerminkan lima 
unsur utama, yaitu focus, reasons, inference, clarity dan overview. Dalam 
setiap permasalahan, menemukan inti atau fokus permasalahan adalah 
langkah yang pertama harus dilakukan. Kemampuan untuk menemukan 
fokus permasalahan dapat menggiring seseorang untuk dapat 
menyimpulkan sesuatu yang dipermasalahkan. Suatu kesimpulan atau 
argumen yang diajukan dari hasil pemikiran kritis sudah pasti didukung 
oleh alasan (reason) yang dapat diterima. Dengan alasan yang jelas 
akan dihasilkan suatu argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, 
yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil  kesimpulan 
yang benar terhadap suatu permasalahan. Seseorang yang dapat 
dengan jelas menghubungkan antara alasan dengan kesimpulan, dapat 
dinyatakan sebagai memiliki kemampuan inferensi (inference skills). 
Jadi inferensi dapat dinyatakan sebagai proses menuju diperolehnya 
kesimpulan yang didasarkan atas alasan-alasan yang dapat diterima 
dengan mempertimbangkan fokus permasalahan yang ada.

Agar hasil produk berpikir tersebut diterima sebagai satu kesamaan 
pandangan, kejelasan berpikir (clarity) merupakan hal lain yang perlu 
ditunjukkan sebagai bagian dari keterampilan berpikir kritis. Sebelum 
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disebarluaskan, suatu produk berpikir kritis hendaknya dikaji ulang 
atau dirangkum (dilakukan overview) untuk memastikan bahwa produk 
berpikir tersebut benar, serta menunjukkan konsistensi dengan produk 
berpikir sebelumnya. 

2.   Tahapan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Sains 

Ennis (Costa, 1985) secara lebih rinci mengungkapkan, bahwa ada 
lima tahapan pengembangan berpikir kritis dalam pembelajaran, 
mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks yaitu 
(1) memberikan penjelasan sederhana. (2) Membangun kemampuan 
dasar. (3) Menyimpulkan. (4) Memberikan penjelasan lebih lanjut dan 
(5) mengatur strategi dan taktik. Pencapaian kelima tahapan berpikir 
tersebut dicirikan oleh indikator-indikator dan subindikator, yang 
penggunaannya dalam pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan 
karakteristik materi. 

Tahap berpikir (1), yaitu memberikan penjelasan sederhana 
(elementary clarification), dicirikan oleh 3 indikator, yaitu:

a. Memfokuskan pada pertanyaan, dengan sub-indikator: 
mengideintifikasi dan merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi 
atau merumuskan kriteria untuk menimbang jawaban yang 
mungkin dan mempertahankan situasi tersebut dalam pikiran.

b. Menganalisis pernyataan, dengan sub-indikator: mengidentifikasi 
kesimpulan, mengidentifikasi alasan yang dikemukakan, 
mengidentifikasi alasan yang tidak dikemukakan, menemukan 
persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi dan mengatasi hal-
hal yang tidak relevan, menemukan struktur pernyataan dan 
meringkas.

c. Bertanya dan menjawab pertanyaan tentang penjelasan 
dan tantangan, berupa pertanyaan-pertanyaan tentang apa, 
mengapa, bagaimana, kapan, berapa banyak dan pertanyaan 
lainnya.

Ilmu Ilmiah Dasar.indd   25 22/08/2017   8:35:08



26

Tahap berpikir (2), yaitu membangun kemampuan dasar (basic 
support), diuraikan menjadi dua indikator keterampilan berpikir kritis, 
yaitu:

a. Mempertimbangkan sumber atau kriteria yang dapat dipercaya, 
meliputi keahlian, konflik minat yang ada, relevansi antar sumber, 
reputasi, menggunakan prosedur mapan dan berhati-hati.

b. Mengamati dan mempertimbangkan laporan pengamatan 
dengan kriteria tertentu, meliputi sub indikator membuat 
kesimpulan minimal, menggunakan waktu yang singkat antara 
pengamatan dan laporan, mempertimbangkan laporan yang 
dibuat oleh pengamat yang ahli, memberikan pembenaran atau 
kemungkinan pembenaran.

Tahap berpikir (3), yaitu menyimpulkan (inference) mencerminkan 
3 indikator keterampilan berpikir, yaitu mendeduksi dan 
mempertimbangkan deduksi, menginduksi dan mempertimbangkan 
induksi, serta membuat dan menentukan nilai yang dapat 
dipertimbangkan.

Tahapan berpikir (4) yaitu, memberikan penjelasan lebih lanjut 
(advance clarification), yang meliputi 2 indikator yaitu mendefinisikan 
istilah dan mempertimbangkannya (baik berupa bentuk atau tindakan), 
serta mengidentifikasikan suatu pendapat atau asumsi dari pernyataan 
yang tidak mengungkapkan alasan atau rekonstruksi pernyataan. 

Tahapan berpikir  (5) yaitu, menentukan strategi dan taktik (strategy 
and tactic) adalah kemampuan yang meliputi dua sub-indikator, yaitu 
menentukan tindakan  (yang diawali dengan mendefinisikan masalah 
sampai memutuskan tindakan dan memonitor penerapannya), serta 
berinteraksi dengan orang lain.

Mengkonstruksi keterampilan berpikir kritis dalam individu 
mahasiswa atau siswa sebaiknya dilakukan secara bertahap. Winocur 
(Costa, 1985) mengajukan satu contoh metode instruksional berjenjang 
untuk melatih keterampilan berpikir kritis seperti ditunjukkan oleh 
Gambar 8. Lebih lanjut Winocur mengungkapkan, bahwa  Keterampilan 
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berpikir kritis dapat dikembangkan dalam pembelajaran secara 
berjenjang, dimulai dari (1) pengembangan keterampilan dasar seperti 
membuat persepsi, mengkonsepsi, serta membuat tahapan. Apabila 
keterampilan dasar tersebut telah mampu dikembangkan dalam 
diri mahasiswa, maka tahapan selanjutnya adalah (2) membangun 
kemampuan berproses yang meliputi kemampuan menganalisis, 
mempertanyakan dan menginferensi. 

Apabila telah melalui jenjang pertama dan kedua, (3) pengembangan 
keterampilan berpikir kritis dapat dilanjutkan kepada tahapan yang 
paling tinggi, yaitu operasi penalaran logis dan evaluasi. Metode 
ini sejalan dengan teori pembelajaran yang selama ini dianut, yaitu 
pembelajaran dimulai dari hal yang paling sederhana dan diakhiri 
dengan hal yang kompleks.
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Gambar 3.2. Metode Instruksional Keterampilan Berpikir  Kritis   
                Berjenjang (dari Winocur dalam Costa, 1985)

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, yang mengarah 
pada pencapaian kompetensi, Paul dan Elder (2005) mengusulkan 
standar kompetensi berpikir kritis yang pada dasarnya terdiri dari 5 
(lima) kelompok kompetensi yang mencakup 25 standar kompetensi:

Kelompok standar kompetensi pertama difokuskan pada unsur-
unsur penalaran dan standar intelektual yang berhubungan dengan,

Aplikasi

7. Menalar logis       8. Mengevaluasi
7.1. Melakukan deduksi     8.1. Menilai
7.2. Melakukan induksi      8.2. Membuat keputusan

4. Menganalisa:                 6. Melakukan inferensi
4.1. Relevan atau td relevan  6.1. Makna Pernyataan
4.2. Fakta atau opini    6.2. Asumsi
4.3. Reliable atau tidak reliabel  6.3. Sebab atau akibat
     6.4. Generalisasi
5. Mempertanyakan   6.5. Prediksi
     6.6. Suut pandang

1. Membuat persepsi:    3.Membuat tahapan:
1.1. Mengamati     3.1. Mengurutkan
1.2. Membandingkan    3.2. Membuat sekuen
      3.3. Membuat pola
      3.4. Membuat prioritas
2. Mengkonsepsi
2.1. Mengkelompokan atau melabeli
2.2. Mengklasifikasi atau mengkategori

AplikasiBerpikir Kritis

Operasi-operasi

Proses:

Keterampilan prasyarat:
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Standar 1 (tujuan, sasaran dan manfaat): Mahasiswa yang berpikir 
kritis akan mengetahui bahwa berpikir memiliki tujuan, sasaran dan 
manfaat. Oleh karena itu mereka akan berusaha untuk memahami apa 
dan mengapa tentang yang mereka pelajari. 

Standar 2 (pertanyaan, masalah dan isu): Mahasiswa yang berpikir 
kritis akan mengetahui bahwa berpikir selalu berhubungan dengan 
bagaimana merespon isu, menjawab pertanyaan serta memecahkan 
permasalahan. Mereka selalu menganalisis dan menilai semua isu, 
pertanyaan serta masalah tersebut sesuai dengan pemikirannya sendiri.

Standar 3 (informasi, data, bukti dan penelitian): Mahasiswa yang 
berpikir kritis akan mengetahui bahwa berpikir didasarkan atas data, 
informasi, bukti, serta penyelidikan atau penelitian.

Standar 4 (inferensi dan interpretasi): Mahasiswa yang berpikir 
kritis akan mengetahui bahwa berpikir selalu mengandung inferensi-
inferensi yang mengarahkan kita pada kesimpulan dan memberikan 
makna terhadap data serta situasi yang ditemukan.

Standar 5 (asumsi dan presuposisi): Mahasiswa yang berpikir 
kritis akan mengetahui bahwa berpikir didasarkan pada asumsi yang 
dipercaya sebagai dasar untuk melakukan langkah selanjutnya.

Standar 6 (konsep, teori, prinsip, definisi, hukum dan aksioma): 
Mahasiswa yang berpikir kritis akan mengetahui bahwa berpikir 
diekspresikan dan dibentuk karena ada konsep serta ide. Mereka dapat 
berpikir secara jernih, relevan, realistik dan mendalam jika mereka 
sudah memiliki konsep yang mendasarinya.

Standar 7 (implikasi dan konsekuensi): Mahasiswa yang berpikir 
kritis akan mengetahui bahwa berpikir akan membawa mereka untuk 
berhadapan dengan implikasi dan apabila dikerjakan akan berhadapan 
dengan  konsekuensinya. 

Standar 8 (titik pandang dan kerangka referensi): Mahasiswa yang 
berpikir kritis akan mengetahui bahwa berpikir terjadi dengan beberapa 
titik pandang. Untuk menghadapi isu perlu dicari terlebih dahulu titik-
titik pandang yang relevan dengan isu serta meramunya dengan empati.
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Kelompok standar kompetensi yang kedua dari keterampilan 
berpikir kritis terfokus pada standar intelektual universal yaitu standar 
9 (menilai berpikir): Mahasiswa yang berpikir kritis akan mengetahui 
bahwa berpikir memiliki potensi kekuatan dan kelemahan intelektual. 
Memonitor pikiran diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang 
dipikirkan tersebut memiliki kriteria intelektual yang mendasar, akurat, 
cermat, relevan, mendalam, logis, signifikan, serta adil.

Kelompok standar kompetensi ketiga terfokus pada Karakter 
atau sifat dan kebaikan atau disposisi intelektual, yang mencakup 
standar 10 (rasa keadilan), standar 11 (kerendahan hati), standar 12 
(keteguhan hati), standar 13 (empati), standar 14 (integritas), standar 
15 (ketekunan), standar 16 (percaya diri yang beralasan), serta standar 
17 (bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pikir dan percayai).

Kelompok standar kompetensi keempat mencakup kompetensi-
kompetensi untuk menghadapi rintangan atau hambatan terhadap 
pengembangan berpikir rasional, yaitu standar 18 (mengerti tentang 
pemikiran egosentris) dan standar 19 (mengerti tentang pemikiran 
sosiosentris). Sementara itu kelompok kompetensi kelima meliputi 
kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan 
berpikir esensial untuk belajar, meliputi standar 20 (keterampilan 
belajar), standar 21 (keterampilan mengajukan pertanyaan esensial), 
standar 22 (keterampilan membaca) dan standar 23 (keterampilan 
menulis substantif).

Kelompok kompetensi yang terakhir (kelima) berhubungan dengan 
kompetensi yang terfokus pada domain berpikir spesifik. Kelompok 
ini dicontohkan oleh standar 24 (kemampuan mengajukan alasan 
dengan etis) dan standar 25 (kemampuan mendeteksi bias media dan 
propaganda dalam surat kabar nasional atau internasional).

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya keterampilan 
berpikir kritis seseorang dapat berkembang melalui latihan atau 
pembelajaran dan dapat dikembangkan melalui tahapan-tahapan 
mulai dari tahapan berpikir kritis yang sederhana sampai dengan 
yang kompleks. Mengacu pada yang dikemukakan oleh Paul dan 
Elder (2005), pengembangan keterampilan berpikir kritis tidak hanya 
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melibatkan kemampuan kognitif atau pemahaman terhadap konsep 
atau teori  seseorang, akan tetapi juga melibatkan sikap atau emotional 
intelegency, seperti tercermin pada standar 10 sampai standar 17. Oleh 
karena itu, pembelajaran yang mengedepankan kemampuan berpikir 
kritis akan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap konsep yang 
dipelajari serta menumbuhkan sikap ilmiah. Pengembangan beripikir 
kritis dalam pembelajaran sains menjadi sangat relevan dilaksanakan 
dalam perkuliahan atau pembelajaran sains, karena selain alasan 
di atas juga karena mengingat bahwa sains sendiri ditemukan dan 
dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan serta kemampuan kritis 
dari para penemunya. Selain itu, semua tahapan berpikir kritis tersebut 
pada akhirnya bermuara pada pengembangan kemampuan dasar 
relationship, transformation dan causation.

3.   Pembelajaran Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Sains (IAD)

Parkay dan Beverly (1998) mengungkapkan bahwa menjadi seorang 
pengajar yang baik sangatlah sulit. Diperlukan keprofesionalan baik 
dalam bidang studi maupun bidang kependidikan untuk menjadi 
seorang pengajar yang profesional. Pengajar yang profesional memiliki 
ciri diantaranya mampu membelajarkan mahasiswa atau siswa serta 
selalu mengembangkan semua aspek modalitas siswa atau mahasiswa 
seperti pemahaman konsep, keterampilan berpikir serta sikap dan 
tingkah laku. Lebih lanjut Biggs (2003) menjelaskan bahwa menjadi 
seorang dosen di perguruan tinggi memerlukan keahlian tersendiri, 
karena pada dasarnya mengajar di perguruan tinggi bertujuan untuk 
mengkondisikan agar mahasiswa mampu belajar mandiri (self learning) 
dengan menggunakan daya nalar dan kemampuan berpikirnya.

Menurut Nickerson (Liliasari, 2003), keterampilan berpikir seseorang 
dapat berkembang melalui latihan atau pembelajaran. Pendidikan 
harus banyak berbuat untuk mengembangkan keterampilan berpikir 
(termasuk berpikir tingkat tinggi) dalam setiap kesempatan melalui 
materi perkuliahan yang diberikan. Agar proses pengembangan berpikir 
kritis terjadi dalam pembelajaran atau perkuliahan, maka pengajar 
atau dosen harus merancang secara spesifik rencana perkuliahan, 
yang melibatkan di dalamnya pendekatan, strategi, serta metode, 
dengan memberikan perhatian pada materi (konten), konstruk, jenis 
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keterampilan berpikir kritis yang akan dikembangkan, serta kondisi 
mahasiswa sendiri. Rancangan pembelajaran ini haruslah disusun secara 
sistematis, agar dapat dengan mudah mengsimulasikan pengembangan 
konten dengan keterampilan berpikir kritis yang diharapkan. 

Telah dikemukakan dalam bagian terdahulu bahwa, kurangnya 
kemampuan kritis mahasiswa erat kaitannya dengan pendekatan dan 
metode mengajar dosen. Para dosen kurang sekali melatih kemampuan 
berpikir kritis dalam proses belajar mengajarnya, sehingga kemampuan 
berpikir mahasiswanya juga kurang berkembang. Penggunaan metode 
dan pendekatan dalam kegiatan mengajar dimaksudkan untuk 
memberikan pola dan rencana kepada guru dalam mencapai tujuan 
pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh  Joyce and Weil (2000), 
bahwa

 “A model of teaching is a plan or pattern that can be used to shape 
curriculums (long-term courses of studies), to design instructional 
materials, and to guide instruction in the classroom and the other 
setting.” 

Meyer (1986) mengajukan suatu model pembelajaran untuk 
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam perkuliahan 
filsafat, yang dapat diadopsi untuk pembelajaran IAD. Model tersebut 
digambarkan dalam bentuk visual seperti diperlihatkan oleh Gambar 9.

Gambar  3.3.     Model Visual Pembelajaran Keterampilan Berpikir  
          Kritis Menurut Meyer (1986)

Ilmu Ilmiah Dasar.indd   32 22/08/2017   8:35:08



33

Gambaran visual Meyer di atas dapat dimaknai bahwa pembelajaran 
keterampilan berpikir kritis harus melibatkan penggunaan berbagai 
sumber atau bahan ajar seperti buku, televisi, tape, film, bahan pidato, 
artikel dan lain-lain, serta melibatkan berbagai strategi dan metode, 
seperti metode diskusi, kolaborasi, kooperatif dan inkuiri, dengan 
menggunakan konten atau isi sebagai bahan isu.

Zooler (1987) mengungkapkan bahwa melatih kemampuan 
mahasiswa dalam bertanya-jawab dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis, kreatif,dan evaluatif. Van Orden (1990) dalam tulisannya 
menyimpulkan bahwa model belajar dengan pemberian tugas menulis 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, sekaligus 
dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep 
kimia yang diajarkan. 

Gokhale (1995) mencoba dan berhasil menggunakan model belajar 
kolaboratif untuk  meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 
Kogut (1997) dan Browen (1997) berupaya meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa dengan model belajar kooperatif. Dibandingkan 
dengan model-model lain, model belajar kolaboratif memiliki kelebihan 
terutama dalam memandang suatu problem dari berbagai perspektif 
dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan personal serta 
tantangan untuk berpikir kritis. Selain itu produk dari suatu kerja 
kolaboratif dapat lebih unggul dibandingkan dengan hasil kerja secara 
individual.

Model pembelajaran kolaboratif telah secara luas diteliti dan 
disarankan untuk digunakan sebagai salah satu alternatif model 
pembelajaran. Gokhale (1995:17) mengungkapkan definisi tentang 
pembelajaran kolaboratif sebagai suatu metode dalam proses belajar 
mengajar, dimana peserta didik dari berbagai tingkat kemampuan 
bekerja bersama-sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dalam kelompok tersebut, siswa bertanggung jawab 
terhadap dirinya sendiri dan teman kelompoknya. Oleh karena itu 
maka keberhasilan seorang siswa dapat membantu siswa lain untuk 
mencapai keberhasilan pula.
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Belajar kolaboratif dapat membuat mahasiswa secara aktif bertukar 
pikiran sehingga bukan hanya dapat meningkatkan minat belajar tetapi 
juga dapat meningkatkan berpikir kritis. Johnson dan Johnson (Gokhale, 
1995) mengungkapkan, “Melalui belajar kolaboratif kelompok siswa 
akan menemukan gagasan yang lebih baik dan informasi yang diperoleh 
dapat lebih lama diingat daripada dengan bekerja sendiri”. Pendapat 
tersebut didukung oleh kenyataan bahwa, belajar secara berkelompok 
memungkinkan siswa untuk terlibat dalam diskusi, bertanggung jawab 
atas keberhasilan belajarnya, serta dapat menjadikan dirinya orang yang 
berpikir kritis, serta mempunyai sikap dan perilaku toleran terhadap 
teman-teman kelompoknya.

Sementara itu, Schiferman (1998) menyatakan bahwa belajar 
kolaboratif dapat mengembangkan kemampuan personal anggota 
kelompok, dapat melatih berpikir kritis, hasil kerja menjadi lebih baik 
dan lebih kreatif, serta dapat digunakan untuk menginformasikan 
teori baru dengan metode dan strategi yang dapat disintesis dan 
diintegrasikan ke dalam teori. Lebih lanjut Rutherford dan Ahlgren 
(1990) mengungkapkan bahwa di Amerika, komunikasi verbal dan 
tulisan sangat penting dalam pengajaran sains. Untuk meningkatkan 
kemampuan berkomunikasi tersebut, siswa didorong untuk melakukan 
belajar kolaboratif. Selain itu, dengan belajar kolaboratif siswa dapat 
menjadi lebih bertanggung jawab, dapat berargumentasi, serta dapat 
berkomunikasi secara lebih realistis.

Dari beberapa pernyataan tentang model pembelajaran 
kolaboratif di atas serta karakteristik materi Ilmu Alamiah Dasar, maka 
pembelajaran dengan model kolaboratif sangat prospetif diterapkan 
dalam perkuliahan IAD. Model tersebut dapat melibatkan mahasiswa 
dari berbagai tingkat kemampuan, yang bekerja bersama-sama dalam 
suatu kelompok kecil. 

Belajar IAD dengan model kolaboratif menyebabkan mahasiswa 
menjadi lebih aktif, lebih bertanggung jawab, berpandangan lebih luas, 
kemampuan personal meningkat, melatih berpikir kritis, menumbuhkan 
sikap dan nilai positif pada siswa, serta menyebabkan retensi dari 
informasi yang diterima menjadi lebih lama. Model pembelajaran 
kolaboratif pada pelaksanaannya dapat dilakukan diantaranya melalui 
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pemberian tugas latihan,  problem solving, writing assessment, problem 
base learning dan  experiential learning berdasarkan konteks.

Sebagaimana aspek kognitif dan afektif, keterampilan berpikir 
sebagai salah satu komponen yang harus dikembangkan dalam 
pembelajaran, sudah tentu perlu dimonitor dan dievaluasi. Penilaian 
keterampilan berpikir dapat dilakukan bukan hanya melalui penilaian 
dengan teknik kertas dan pinsil saja. Seorang dosen harus mempelajari 
setiap perkembangan indikator keterampilan berpikir. Oleh karena 
itu, penilaian keterampilan berpikir harus pula disertai dengan teknik 
observasi dari hari ke hari bagaimana keterampilan tersebut berkembang 
dalam setiap individu mahasiswa. Teknik penilaian seperti ini sangat 
memungkinkan untuk kelas kecil, tetapi sangat sulit dilakukan untuk 
kelas besar dengan jumlah mahasiswa lebih dari 20 orang. Salah satu 
cara yang paling mudah untuk mengevaluasi sejauhmana mahasiswa 
telah menguasai keterampilan berpikir adalah dengan merefleksi diri 
(self reflection).

Beberapa pertanyaan refleksi diantaranya menyangkut seberapa 
sering kita mengajukan pertanyaan ”apa yang anda pikirkan?” apabila 
mahasiswa mengajukan pertanyaan divergen atau yang tidak biasa, 
seberapa sering kita menyemangati mahasiswa untuk mencari alternatif 
jawaban, seberapa banyak mahasiswa memberikan alasan terhadap 
pernyataannya, seberapa lama kita berdiri di depan kelas, seberapa 
sering kita menekankan tentang apa yang harus dipikirkan, seberapa 
antusias mahasiswa saling memperhatikan dan  mendengarkan.
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4.1.  Sikap dan Nilai

Sikap merupakan suatu produk dari proses sosialisasi di mana 
seseorang bereaksi sesuai dengan stimulus yang diterimanya, yang 
umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial (Mar’at, 1981). Lebih 
lanjut dijelaskan bahwa sikap merupakan suatu kesatuan kognisi yang 
mempunyai valensi dan akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih 
luas. Sikap sangat erat berkaitan dengan nilai, motivasi dan dorongan. 

Gambar 4.1. Hirarkhi Perkembangan Seleksi dan Degenerasi   
     Tingkah Laku  Individu (Sumber:     
     Mar’at, 1981)

Hirarkhi  hubungan antara keempat komponen tersebut dapat 
dijelaskan melalui bagan pada Gambar 10. Hirarkhi  tersebut 
menggambarkan bahwa perkembangan tingkah laku individu 
berpangkal dari dorongan (drives) dan berakhir pada tahapan nilai 
(values).

MEMBANGUN SIKAP ILMIAH DALAM 
PERKULIAHAN IAD

 Pola sikap yang terorganisasi dapat mencapai sasaran/tujuan yang 
bernilai 

Kesiapan untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi 

Muncul karena ada dorongan internal atau eksternal 

Keinginan untuk melakukan sesuatu (kebutuhan internal atau 
eksternal) 

4

sararan atau tujuan yang
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Sikap merupakan kesiapan seseorang untuk bereaksi terhadap 
obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap 
obyek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan, melainkan 
hanya berupa kecenderungan (tendency) tingkah laku. 

Sikap terhadap suatu obyek terbentuk melalui proses tertutup 
yang terjadi melalui dinamika berbagai psikofisik seperti kebutuhan, 
motif, perasaan, perhatian dan pengambilan keputusan. Sikap tertutup 
yang sampai pada ambang batas, akan menjadi suatu tindakan 
apabila didorong oleh stimulus. Apabila tindakan terbuka ini selalu 
diulang-ulang dan konsisten dilaksanakan, maka terbentuklah nilai. 
Lebih lanjut Mar’at (1981) menjelaskan, bahwa nilai merupakan 
perwujudan konsistensi sikap terbuka melalui tingkah laku dan reaksi 
terbuka, yang diawali dengan proses rangsangan atau stimulus untuk 
merepresentasikan sikap tertutup. 

Gambar 4.2. Perubahan Sikap Terbuka Menjadi Respon yang   
                Mewujudkan Nilai Bila Respon Dilakukan secara   
        Konsisten

      Ket.    .......     : garis tanpa proses atau reaksi refleks

               -.-.-.-.-     : arah kecenderungan sikap

Tanpa proses stimulasi atau rangsangan, sikap tertutup akan sulit 
diwujudkan dalam sikap terbuka, sehingga akan semakin sulit pula 
menentukan apakah sikap tersebut dapat mempresentasikan nilai atau 
tidak.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap 
menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku dan 
lebih dipandang sebagai hasil belajar daripada hasil perkembangan 
atau sesuatu yang diturunkan. Ini berarti bahwa sikap diperoleh melalui 
interaksi dengan obyek atau peristiwa sosial. Sebagai hasil belajar, sikap 
dapat diubah, diabaikan atau dikembalikan seperti semula.

4.2. Menumbuhkan Sikap Ilmiah dalam Perkuliahan IAD

Seperti telah disampaikan pada bagian terdahulu, disamping untuk 
memahami sains dan teknologi serta lingkungannya, perkuliahan Ilmu 
Alamiah Dasar bertujuan  bertujuan untuk menanamkan sikap Ilmiah. 
Sikap positif ini merupakan efek penyerta (nurturant effect) dari proses 
proses pembelajaran (Carin & Sund, 1980). Proses pembelajaran yang 
kondusif yang melibatkan berbagai pendekatan, metode dan media, 
dengan menitik beratkan pada aktivitas mandiri mahasiswa merupakan 
wahana untuk membangun nilai-nilai dan sikap positif. Pendekatan 
yang berfokus pada aktivitas mahasiswa diantaranya, inkuiri, CTL, PBL 
dan Saling temas. 

Sementara metode yang efektif untuk model ini diantaranya, diskusi 
kolaboratif, presentasi dan telah kasus. Penggunaan pendekatan dan 
metode di atas dilengkapi dengan penggunaan multi media seperti, 
power point, video (VCD), foto-foto, artikel dan buku ajar. 

Sikap ilmiah sama pentingnya dengan hasil belajar lain seperti 
pengetahuan dan keterampilan berpikir. Kompetensi yang dibangun 
peserta didik akan banyak berguna bila mereka memiliki afeksi positif 
terhadap kompetensi tersebut. Peserta didik akan menjadi pembelajar 
seumur hidup apabila mereka sadar bahwa mereka mampu belajar dan 
bertanggung jawab atas pencapaian akademisnya. Pengembangan sikap 
dalam pembelajaran sesuai pula dengan dua dari lima pilar pendidikan 
yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu learning to be dan learning to live 
together (Delors, 1996). Lebih lanjut Delors mengungkapkan bahwa :

”.... education must contribute to the all around development of 
each individual-mind and body, intelligence, sensitivity, aesthetic 
sense, personal responsibility, and spiritual values.” 
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Dari pernyataan di atas, jelaslah  bahwa pendidikan harus memberikan 
kontribusi pada keseluruhan pengembangan dari pemikiran dan raga, 
intelegensia sensitivitas, rasa estetika, tanggung jawab pribadi dan 
nilai-nilai spiritual dari masing-masing individu.

Kegagalan belajar seringkali bukan karena tidak mampu, melainkan 
karena tidak mau. Lebih lanjut kegagalan dalam belajar juga disebabkan 
oleh tidak cukupnya motivasi untuk belajar, tidak memahami cara 
belajar dan merasa sangat sulit untuk belajar. Demikian pula, mereka 
tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya untuk kemudian 
mengarah pada ketidakpercayaan diri. Oleh karena itulah, maka 
membangun sikap, afeksi dan nilai positif dalam perkuliahan merupakan 
dimensi kritis dari proses pembelajaran. Membangun sikap merupakan 
jembatan menuju keberhasilan pembelajaran.

Menurut Mar’at, jenis domain afektif yang dapat dikembangkan 
dalam pembelajaran adalah sikap (attitude), minat (interest), motivasi 
(motivation), nilai yang berkaitan dengan sekolah (school related 
values), preferensi (preference), konsep akademik diri (academic self 
concepts), serta kontrol diri (self control). Sikap merupakan kesiapan 
untuk bertindak, mencerminkan perasaan suka atau tidak suka, positif 
atau negatif terhadap suatu obyek. Obyek tersebut dapat teman, guru, 
pelajaran, pembelajaran atau kegiatan lainnya.

Perasaan sukacita yang muncul saat menghadapi dan sedang terlibat 
dalam suatu kegiatan tertentu disebut minat (Mar’at 1981). Siswa bisa 
berminat terhadap IPA tetapi sangat tidak berminat terhadap bahasa, 
atau sebaliknya. Minat seseorang terhadap sesuatu sangat beragam, 
mulai dari rentang tinggi sampai tidak ada sama sekali. Sementara itu, 
motivasi merupakan tingkat kebutuhan peserta didik untuk mencapai 
atau melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
dengan bersemangat. Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat akan 
menunjukkan kesetiaan yang patuh, memiliki keinginan untuk sukses, 
berupaya menghindari kegagalan, serta memiliki cita-cita, norma 
dan harapan. Motivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan 
beragam, dengan rentang mulai dari sangat termotivasi sampai sangat 
tidak termotivasi.
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Kepercayaan akan apa yang seharusnya diinginkan, hal yang 
dianggap penting dan standar prosedur atau keberadaan sesuatu secara 
personal sosial diterima disebut nilai. Nilai sangat berpengaruh atau 
menjadi acuan bagi perilaku, minat, sikap dan kepuasan seseorang. 
Nilai umumnya stabil terdapat dalam diri seseorang dalam waktu yang 
lama, dipelajari, serta memiliki rentang yang lebar dan luas, dengan 
kecenderungan berakar dalam diri.

Preferensi merupakan bagian dari afeksi seseorang yang 
menunjukkan keinginan untuk memilih satu daripada yang lainnya. 
Preferensi merupakan manifestasi dari sikap (lebih suka ini daripada 
itu), minat (yang satu lebih menarik dari yang lainnya), serta nilai (yang 
satu lebih bernilai dari yang lainnya). Jadi pada dasarnya, preferensi 
merupakan akumulasi perasaan seseorang yang akan membawanya 
pada suatu pilihan atau memungkinkannya membuat pilihan.

Konsep akademik diri (academic self concepts), merupakan 
kumpulan perkiraan atau evaluasi seseorang terhadap kesuksesan dan 
produktivitas akademis dirinya. Konsep akademik diri diperoleh setelah 
melalui evaluasi yang lama dan continue terhadap diri sendiri dalam 
konteks atau kegiatan akademis. Bagian yang terpenting dari konsep 
akademik diri adalah kontrol diri. Kontrol diri muncul dari pengalaman 
mereka dalam mencermati hubungan atas usaha mereka dengan hasil. 
Selain kontrol diri, bagian dari konsep akademik diri adalah kontrol 
lingkungan, dimana seseorang akan berbuat sesuai dengan kondisi 
lingkungan. Manifestasi dari perasaan, sikap, nilai, orientasi kepribadian, 
konsep akademik diri, serta kontrol diri yang dapat diamati diwujudkan 
dalam perilaku.

Bloom (1964, dalam Dahar, 2000) telah menyarankan taksonomi 
domain afektif yang lebih sederhana, yang didasarkan pada  lima 
indikator, yaitu menerima (receiving), merespon (responding), menilai 
(valueing), mengorganisasi (organizing), serta menginternalisasi nilai 
(characterizing by a value or value complex). Kelima indikator tersebut 
dapat dikembangkan dalam perkuliahan melalui penggunaan strategi 
serta metode perkuliahan yang interaktif, yang melibatkan semaksimal 
mungkin partisipasi mahasiswa. Perkuliahan dengan model kolaboratif, 
melalui pemberian tugas latihan,  problem solving, writing assessment, 
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problem base learning dan  experiential learning, berdasarkan konteks, 
merupakan wahana yang sangat efektif dalam mengembangkan kelima 
domain efektif tersebut.

Sesuai dengan karakteristik mata kuliah IAD, sikap ilmiah yang 
potensial dikembangkan dalam pembelajaran adalah sikap ilmiah. 
Sikap ilmiah mendasari para ahli sains dalam melakukan investigasinya 
(Carin and Sund, 1980). Sama halnya dengan dalam pembelajaran 
sains, pengembangan sikap ilmiah dalam pembelajaran IAD dapat 
menumbuhkan sikap rasa ingin tahu (curiosity), kemanusiaan (humility), 
skeptis (skepticism), keterbukaan (open-mindedness), berpikir positif 
terhadap kegagalan (Positive approach to failure), serta obyektivitas 
(objectivity).

Berdasarkan beberapa pandangan tentang sikap di atas, dalam 
penelitian ini hanya menekankan pada sikap ilmiah mahasiswa 
yang dapat dikembangkan di dalam pembelajaran IAD melalui 
pembelajaran secara berkelompok (kolaboratif). Sikap ilmiah tersebut 
meliputi, membangun rasa ingin tahu (curiosity), mengembangkan 
sikap kemanusiaan (humility), skeptis (skepticism), keterbukan (open 
mindedness), berpikir positif terhadap kegagalan (Positive approach to 
failure) dan obyektivitas (objectivity).

4.3.   Pengukuran Sikap

Mar’at (1981) menyatakan bahwa sikap memiliki tiga komponen 
dasar, yaitu kognisi, efeksi dan konasi. Komponen kognisi berhubungan 
dengan kepercayaan, ide dan konsep. Kehidupan emosional seseorang 
merupakan bagian dari komponen afeksi, sementara komponen konasi 
merupakan kecenderungan bertingkah laku. Idealnya, pengukuran 
sikap hendaknya mengakomodasi ketiga komponen tersebut, tetapi 
mengingat sikap hanya bersifat hipotetik, maka pengukuran komponen 
kognisi dan afeksi lebih diutamakan.

Beragam pendekatan digunakan oleh para ahli dan peneliti untuk 
mengukur sikap. Meskipun demikian, dasar-dasar pengukuran sikap 
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umumnya mengacu pada teori Thurstone dan Likert dan didasarkan 
pada anggapan bahwa sikap menunjukkan suatu keadaan dan kesiapan 
untuk bereaksi terhadap suatu obyek. Dengan demikian sikap senantiasa 
memiliki arah yang jelas dan intensi sebagai suatu kekuatan terjadinya 
tingkah laku yang bersifat menolak, menerima atau netral. 

Pengukuran sikap tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi perlu 
dikaitkan dengan kesediaan responden yang akan memberikan respon 
secepatnya. Dalam prakteknya, pengukuran sikap dilakukan dengan 
cara meminta subyek memberikan pernyataan-pernyataan berdasarkan 
jawaban setuju sampai tidak setuju yang memiliki intensitas berbeda.

Pada umumnya, bentuk alat ukur sikap yang sering digunakan 
adalah:

a. Self Report Techniques: responden hanya sekedar menjawab 
pernyataan   ya atau tidak saja.

b. Observation of overt behaviour: tingkah laku tampak dalam 
memberikan jawaban tentang sikap individu dan observasi 
tersebut hendaknya nampak dari arah positif dan negatif; tingkah 
laku dalam bentuk kesinambungan dari yang paling moderat 
sampai kuat sekali, serta dimensi atau kedalaman tingkah laku 
sehingga terungkaplah motif tingkah lakunya.

c. Interpretation of partially structured stimuli; dalam hal ini subyek 
diberikan kesempatan untuk melihat gambar dan diminta untuk 
mengungkapkan isi gambar (lebih umum disebut projective 
technique).

Berdasarkan  ketiga cara di atas, beberapa ahli mengembangkan 
berbagai instrumen untuk menilai sikap, tetapi instrumen yang 
dikembangkan Likert (skala Likert atau summated rating) memiliki 
kelebihan, diantaranya:

1). Tidak menuntut penggunaan kategori oleh penilai, sehingga 
terjadi penyederhanaan prosedur konstruksinya, sekalipun para 
ahli tetap diminta untuk melakukan seleksi terhadap pernyataan 
dan menghaluskannya.
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2). Pengukuran sikap subyek tidak dibatasi pada dua alternatif 
jawaban, tetapi dihadapkan pada lima alternatif yaitu, sangat 
setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju.

Benang merah yang dapat ditarik dari kedua pernyataan di atas 
adalah, bahwa pengukuran sikap akan lebih baik bila dilakukan dengan 
dua cara atau teknik. Pertama meminta kesediaan responden untuk 
mengisi angket skala sikap pada beberapa periode waktu tertentu yang 
bertujuan melihat keajegan atau konsistensi sikap yang dipilih dalam 
kuesioner. Kedua melalui observasi tingkah laku selama pembelajaran 
berlangsung yang sangat berguna untuk mendukung hasil penilaian 
melalui angket. Dengan demikian diharapkan kedua teknik penilaian 
tersebut dapat saling melengkapi.
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5.1. Kualifikasi Dosen Pengampu Mata Kuliah IAD 

Dalam GBPP 2006 dinyatakan bahwa dosen IAD harus berkualifikasi 
S2 bidang studi IPA atau bidang studi serumpun ditambah pelatihan 
dosen IAD atau cendekiawan yang diakui oleh PT memiliki kompetensi 
sebagai dosen. Sampai saat ini belum ada perguruan tinggi yang 
membuka prodi IPA atau Science, kecuali untuk IPA SD dan SMP. Oleh 
karena itu, umumnya dosen IAD adalah dosen pada salah satu bidang 
rumpun IPA. Akibatnya, banyak terjadi perkuliahan IAD menjadi salah 
kaprah. Perkuliahan umumnya diselenggarakan bertitik-tumpu pada 
keahlian parsial. Seorang dosen IAD yang basisnya biologi, mengajar 
IAD hanya fokus pada materi biologi saja, sementara materi lainnya 
agak terabaikan. 

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, seorang calon dosen IAD 
hendaknya telah dibekali dengan kemampuan penguasaan materi 
kajian laiinya, serta kemampuan pedagogik yang harus dikuasai 
mengingat tumpuan perkuliahan terutama pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, pengembangan sikap dan kepribadian, terutama 
dalam kaitannya dengan bagaimana mahasiswa merespon dan turut 
bertanggungjawab dalam menghadapi dampak pengembangan IPTEK 
bagi kehidupan manusia. 

KUALIFIKASI DAN KURIKULUM 
PELATIHAN DOSEN IAD

5
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5.2. Kurikulum Pelatihan Dosen

Selain telah memenuhi standar kompetensi dosen atau guru yang 
baku, maka dosen pengampu mata kuliah IAD disarankan untuk 
memiliki standar kompetensi khusus yang dapat diberikan dalam 
bentuk diklat. Sama halnya dengan dosen perkuliahan lainnya, 
kemampuan untuk menganalisis materi ajar IAD merupakan salah satu 
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh dosen IAD. Pelaksanaan 
diklat untuk kompetensi ini dilakukan dengan memaknai kurikulum IAD. 
Dengan demikian kelemahan selama ini yang muncul, yaitu kurangnya 
kemampuan dosen IAD dalam memaknai kurikulum dapat diatasi. 
Pemetaan konsep esensial dalam setiap kajian diperlukan untuk melatih 
keterampilan berpikir kritis dosen pada indikator tahapan (keterkaitan 
atau sekuen). Pemberian mata diklat pedagogik merupakan jawaban 
terhadap harapan dosen IAD, yaitu meningkatkan kemampuan dalam 
aspek metodologi perkuliahan yang selama ini menjadi titik terlemah 
dari dosen IAD, terutama yang memiliki dasar bukan dari kependidikan.

1. SK dan KD Dosen IAD

Berdasarkan analisis kebutuhan dan kajian hasil wawancara 
terhadap para ahli serta penyusun kurikulum IAD, serta sesuai dengan 
persyaratan kompetensi dosen pada umumnya, telah disusun standar 
kompetensi dan kompetensi dasar dosen pengampu mata kuliah IAD, 
sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.

Tabel 5.1. Materi Ajar dan Alokasi Waktu Diklat Profesi Dosen Mata  
        Kuliah IAD

NO STANDAR 
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Profesional 1.1.  Melakukan analisis materi 
perkuliahan Ilmu  Alamiah 
Dasar

1.2.  Memilih konsep esensial  
dalam materi kuliah Ilmu 
Alamiah Dasar
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Mata diklat ICT dan penggunaannya dalam perkuliahan IAD erat 
kaitannya dengan melatih kemampuan dosen IAD untuk membuat media 
berbasis ICT, seperti animasi dan courseware interaktif. Mata diklat 

1.3. Membuat keterkaitan  
konsep-konsep (Pemetaan 
konsep) untuk setiap tema 
perkuliahan Ilmu Alamiah 
Dasar

2. Pedagogik 2.1. Menggunakan berbagai 
pendekatan dan metode 
dalam pembelajaran

2.2. Menggunakan berbagai 
media dalam pembelajaran

2.3. Menggunakan dan 
membuat media 
pembelajaran berbasis ICT  
dan interaktif

2.4. Menerapkan berbagai 
pendekatan, metode dan 
media dalam rancangan 
perkuliahan IAD

2.5. Mensimulasikan rancangan 
perkuliahan IAD dengan 
menggunakan berbagai 
pendekatan, metode dan 
media

2.6. Melakukan refleksi 
perkuliahan IAD untuk 
memperoleh umpan balik

3. Sosial 3.1. Bekerja dalam kelompok

3.2. Melakukan komunikasi 
personal dan kelompok    
dengan teman sejawat

4. Kepribadian 4.1.  Mengenali potensi diri
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pendukung yang diberikan adalah meningkatkan kemampuan dosen 
IAD dalam bekerja kelompok , berkomunikasi, serta mengenali potensi 
diri, yang dikemas dalam standar kompetensi sosial dan kepribadian. 
Kemampuan ini akan menjadikan bekal bagi dosen untuk membangun 
sikap ilmiah mahasiswa melalui IAD.

2. Materi Ajar atau Bahan Diklat dan Alokasi Waktu

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa kebutuhan diklat dari 
dosen pengampu meliputi berbagai aspek yang dapat dikategorikan ke 
dalam materi, metodologi dan pengembangan model pembelajaran, 
serta latihan atau simulasi dan implementasi  model dalam perkuliahan 
riil. Berdasarkan pertimbangan terhadap materi diklat tersebut,  maka 
disarankan materi diklat dengan komposisi seperti dipaparkan pada Tabel 
4. 

Materi diklat profesi untuk dosen pengampu mata kuliah IAD 
disarankan terdiri atas pemberian pemahaman dan wawasan tentang 
materi ajarnya, pemahaman dan wawasan tentang teori pedagogiknya 
sendiri, serta kemampuan tentang penyusunan rancangan perkuliahan 
yang memadukan materi ajar dengan teori pedagogik secara relevan, 
untuk menghasilkan suatu rancangan perkuliahan yang mengakomodasi 
visi, misi, serta tujuan perkuliahan. 

Diklat diselenggarakan dalam 10 hari kerja dengan jumlah jam perhari 
kerja 8 jam per 50 menit. Sementara itu, simulasi serta refleksi perkuliahan 
dapat dilaksanakan dengan kombinasi, dengan menggunakan model 
dosen peserta atau dosen ahli. Setelah menyelesaikan diklat, maka kepada 
dosen dapat diberikan kewenangan mengajar mata kuliah IAD dengan 
bukti pelatihan atau diklat profesi. Bila kita cermati kaitan antara materi 
diklat dengan alokasi waktu yang disarankan, kelompok mata diklat materi 
subyek diberikan dengan alokasi waktu total 24 jam tatap muka (satu jam 
tatap muka ± 50 menit). Sementara itu, teori tentang metodologi diberikan 
dengan alokasi 16 jam. Total alokasi waktu untuk teori adalah 40 jam. Porsi 
terbesar kegiatan diklat adalah untuk praktek, yang mengambil alokasi 50 
jam (termasuk menggali potensi diri). Hal ini sejalan dengan filosofis dari 
pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training, CBT), yang 
lebih mengutamakan praktek (kinerja, on the job training) dibandingkan 
dengan pengetahuan. 
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NO MATERI AJAR ALOKASI 
WAKTU

/JAM 
1. Ruang Lingkup Mata Kuliah Ilmu 

Alamiah Dasar
4 

2. Analisis Materi Ilmu Alamiah 
Dasar

10 

3. Konsep Esensial Dalam Materi 
Ilmu Alamiah Dasar

5 

4. Pemetaan Konsep Dalam Tema 
Ilmu Alamiah Dasar

5 

5. Pendekatan Dan Metode Dalam 
Pembelajaran

8 

6. Media Dalam Pembelajaran 8 
7. Pembuatan Media Berbasis ICT/

Interaktif Untuk Perkuliahan IAD 
(praktek)

16

8. Merancang Model/SAP Mata 
Kuliah Ilmu Alamiah Dasar 
(praktek)

12

9. Simulasi Dan Refleksi 
Perkuliahan IAD (praktek)

12 

10. Menggali Potensi Diri Melalui 
Teknik Intervensí Sosial (praktek)

6 

TOTAL ALOKASI WAKTU 86
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GLoSARIUM

Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu yang mempelajari Alam semesta, 
diselenggarakan bagi mahasiswa non Sains, yang bertujuan untuk 
membangun keterampilan berpikir dan keterampilan fisik yang akan 
melahirkan sikap atau nilai dalam menghadapi dunia kerja, dengan 
menggunakan Sains sebagai wahana. Cakupan IAD adalah isi (content), 
konteks, proses, afektif, serta meta sains.

Kompetensi, Kemampuan generic seseorang yang diperlukan 
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, yang meliputi pemahaman, 
keterampilan, serta sikap atau nilai.

Materi subyek, Materi yang digunakan sebagai subjek belajar 
mahasiswa. Dalam mata kuliah IAD, materi subyek meliputi: Alam pikiran 
manusia, Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, Bumi dana 
lam semesta, Keanekaragaman hayati mahluk hdup dan persebarannya, 
sumber daya alam dan lingkungannya, perkembangan teknologi terkini 
dan kaitannya dengan isu lingkungan.

Content knowledge, Pengetahuan tentang konten yang perlu dimiliki 
seseorang setelah melalui proses pembelajaran tertentu.

Pedagogical knowledge, Pengetahuan tentang teori-teori, prinsip, dan 
konsep tentang pendidikan.

Pedagogical content knowledge, Pengetahuan tentang bagaimana 
konten dibelajarkan, meliputi model, pendekatan, metode, dan strategi 
yang dapat digunakan untuk membelajarkan suatu konten tertentu.

Keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking, HOT), 
Keterampilan berpikir yang mencakup keterampilan berpikir pembuatan 
keputusan, penyelesaian masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan 
metakognitif.
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Keterampilan berpikir kritis, Proses berpikir dasar untuk menganalisis 
argument dan mengembangkannya dalam pengertian dan interpretasi 
tertentu, mengembangkan pemikiran kohesif, pola penalaran logis dan 
memahami asumsi dan bias pada posisi tertentu, mencapai presentasi 
yang kredibel, ringkas dan meyakinkan. Keterampilan berpikir kritis 
menekankan keterampilan dasar keterkaitan atau keterhubungan, 
transformasi dan kausal.

Model Pembelajaran, Seperangkat rencana atau pola yang dapat 
digunakan untuk membangun kurikulum (untuk keperluan jangka panjang), 
untuk mendisain bahan ajar, dan untuk mendisain rencana pembelajaran 
di kelas serta setting lainnya.

Pembelajaran Kolaboratif, Suatu pendekatan dalam proses 
pembelajaran, dimana peserta didik dari berbagai tingkat kemampuan 
bekerja bersama-sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dalam kelompok tersebut, siswa bertanggung jawab 
terhadap dirinya sendiri dan teman kelompoknya. Oleh karena itu maka 
keberhasilan seorang siswa dapat membantu siswa lain untuk mencapai  
keberhasilan pula.

Self Reflection/Refleksi diri, Kemampuan mahasiswa untuk 
merefleksidiri, dapat digunakan sebagai instrument untuk memastikan 
bahwa dia telah menguasai keterampilan berpikir.

Sikap Ilmiah, Kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku dan 
lebih dipandang sebagai hasil belajar dari pada hasil perkembangan atau 
sesuatu yang diturunkan. Sikap diperoleh melalui interaksi dengan obyek 
atau peristiwa sosial. Sebagai hasil belajar, sikap dapat diubah, dia baikan 
atau dikembalikan seperti semula. Sikap ilmiah dapat dihubungkan dengan 
pandangan positif siswa setelah mempelajari sains.
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