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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterampilan proses sains antara 

mahasiswa yang menggunakan metode praktikum berbasis inkuiri dengan mahasiswa yang 

menggunakan metode praktikum berbasis demonstrasi.  

Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest-Posttest Control Group Design 

(Sugiyono, 2012). Variabel bebas yang digunakan adalah metode pembelajaran. Kelas 

eksperimen menggunakan metode praktikum berbasis inkuiri, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan metode praktikum demonstrasi. Variabel terikatnya yaitu keterampilan proses 

sains mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Biologi pada mata kuliah Anatomi Hewan 

materi Hewan Mammalia. Banyaknya sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden 

dari dua kelas yang diambil dengan teknik purposive random sampling. Kelas A untuk 

kelompok mahasiswa yang menggunakan metode praktikum berbasis inkuiri, dan Kelas B 

untuk kelompok mahasiswa yang menggunakan metode praktikum berbasis demonstrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan proses sains pada kelompok 

mahasiswa yang menggunakan metode praktikum berbasis inkuiri berbeda dibandingkan 

kelompok mahasiswa yang menggunakan metode praktikum berbasis demonstrasi. Hal 

tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan ANAVA didapat nilai F hitung = 3,26726 dan bila 

dibandingkan dengan nilai F tabel (0,05) sebesar 2,7981, maka F hitung> F tabel. Berarti 

keterampilan proses  sains dengan metode praktikum berbasis inkuiri lebih baik dibanding 

dengan metode praktikum berbasis demonstrasi. 
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PENDAHULUAN 

Keterampilan berarti kemampuan 

menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai 

suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. 

Sedangkan proses dapat didefinisikan 

sebagai perangkat keterampilan yang 

digunakan ilmuan dalam melakukan 

penelitian ilmiah. Proses juga merupakan 

konsep besar yang dapat diuraikan menjadi 

komponen-komponen yang harus dikuasai 

seseorang bila akan melakukan penelitian 

(Poppy dalam Hadiana, 2011:7). 

Keterampilan proses melibatkan 

keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual dan sosial. 

Keterampilan kognitif terlibat karena 

dengan menggunakan keterampilan proses 

siswa menggunakan pikirannya. 

Keterampilan manual jelas terlibat karena 

mungkin mereka melibatkan pengguaan 

alat dan bahan, pengukuran, penyusunan 

atau perakitan alat, dengan keterampilan 

sosial dimaksudkan bahwa mereka 

berinteraksi dengan sesamanya dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dengan keterampilan proses, misalnya 

mendiskusikan hasil pengamatan (Nuryani, 

2003:93). 

Menurut Putra (2013:51) sains 

adalah pengetahuan yang mempelajari, 

menjelaskan serta menginvestigasi 

fenomena alam dengan segala aspeknya 

yang bersifat empiris. Sains sebagai proses 

atau metode dan produk. Dengan 

menggunakan metode ilmiah yang sarat 

keterampilan proses, mengamati, 

mengajukan masalah, mengajukan 

hipotesis, mengumpulkan dan 

menganalisis, serta mengevaluasi data dan 

menarik kesimpulan terhadap fenomena 

alam, maka akan diperoleh produk sains, 

misalnya fakta konsep, prinsip, dan 

generalisasi yang kebenarannya bersifat 

tentatif. 

Melalui kegiatan perkuliahan 

mahasiswa mendapatkan materi  berupa 

penjabaran teori ataupun konsep-konsep 

yang diharapkan dapat dipahami dengan 

baik sehingga evaluasi berupa hasil belajar 

yang dihasilkan mendapatkan nilai yang 

maksimal. Beberapa mata kuliah selain 

diberikan dalam bentuk teori juga 

dilaksanakan praktikum untuk 

memberikan pengalaman langsung dalam 

memperdalam teori yang diberikan di 

dalam perkuliahan. Kegiatan praktikum 

sebagai salah satu bagian dalam 

melaksanakan keterampilan proses yang 

melibatkan pengguaan alat dan bahan, 

pengukuran, penyusunan atau perakitan 

alat, sehingga dengan kegiatan praktikum 

dapat ditemukan konsep-konsep yang 

sebenarnya. Kegiatan praktikum 

merupakan cara yang sesuai untuk 

memenuhi tuntutan belajar sains 

berdasarkan hakekat sains dan melatihkan 

keterampilan proses sains dan inkuiri 

ilmiah. Pentingnya keterampilan 

laboratorium ditekankan oleh Watson, 

Prieto, dan Dillon (1995:498) bahwa 

pendekatan keterampilan laboratorium 

memberikan pengalaman langsung, 

pengalaman pertama kepada siswa, 

sehingga mampu mengubah persepsi siswa 

tentang hal-hal penting. 

Berdasarkan observasi terhadap 

mahasiswa semester 3 Program Studi  

Pendidikan Biologi tahun 2016-2017 yang 

mengambil mata kuliah Anatomi Hewan 

walaupun mahasiswa sudah mendapatkan 

materi dan sudah melaksanakan 

praktikum, tetapi  hasil belajar mahasiswa 

masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan 

dari hasil belajar mahasiswa dengan 

pencapaian nilai yang masih rendah yaitu 

sekitar 35% memperoleh nilai 60 atau 

kategori kelulusan C(2). Oleh karena itu 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar dan keterampilan proses sains 

yang baik, sehingga dalam proses 



pembelajaran bukan hanya  memiliki 

keterampilan berpikir dasar seperti berpikir 

rasional dan logis, tetapi  juga memiliki  

kemampuan membangun keterampilan 

berpikir tingkat yang lebih tinggi, seperti 

keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan 

metakognitif. Pada akhirnya, keterampilan 

berpikir tingkat tinggi dapat membawa 

seseorang kepada tingkat intelektual yang 

paling tinggi. Keterampilan berpikir 

tingkat tinggi diperlihatkan oleh seorang 

yang mampu memecahkan masalah 

(problem solver), memutuskan sesuatu 

(decision maker), berpikir kritis (critical 

thinker) dan berpikir kreatif (creative 

thinker). 

Salah satu alternatif dengan 

melakukan pembelajaran yang 

menggunakan metode praktikum berbasis 

inkuiri. Menurut Maikrisna et al,2013, 

salah satu model pembelajaran yang 

menekankan pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses adalah model 

pembelajaran inkuiri. Meskipun para 

peneliti memiliki definisi berbeda tentang 

inkuiri (Suthers, 1996; Looi 1998;White & 

Frederiksen, 1998), namun pada umumnya 

mereka sepakat bahwa setidaknya ada 

empat tahap penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran inkuiri, yaitu membuat 

hipotesis, mengumpulkan data, 

menginterpretasikan bukti, dan menarik 

kesimpulan. 

Pembelajaran inkuiri merupakan 

model pembelajaran yang berusaha 

mengembangkan cara berfikir secara 

ilmiah. Model pembelajaran ini lebih 

memberikan ruang bagi peserta didik 

untuk lebih banyak belajar sendiri, 

mengeksplorasi sendiri sekreatif mungkin 

dalam memecahkan masalah. Diharapkan 

mahasiswa mampu mengidentifikasi 

konsep-konsep biologi, dan menulis 

penjelasan dan data berdasarkan metode 

inkuiri yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

Secara umum tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan 

keterampilan proses sains antara 

mahasiswa yang menggunakan metode 

praktikum berbasis inkuiri dengan 

mahasiswa yang tidak menggunakan 

praktikum  berbasis inkuiri yaitu 

menggunakan metode demonstrasi secara 

konvensional. 

Berdasarkan hal tersebut di atas 

perlu dilakukan penelian tentang 

Efektifitas Metode Praktikum Berbasis 

Inkuiri Terhadap Peningkatan 

Keterampilan Proses Sains Mahasiswa 

Biologi FKIP Universitas Pakuan. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan proses 

pembelajaran yang akan datang, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan hasil belajar mahasiswa tentunya, 

dengan demikian dapat dijadikan sebagai 

ajang untuk memperbaiki mutu dan 

kualitas pendidikan di Prodi Pendidikan 

Biologi khususnya. 

 

METODE PENELITIAN  

Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan pada Semester 

Genap Tahun Ajaran 2017-2018, 

bertempat di ruang Laboratorium  Prodi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas 

Pakuan, pada kegiatan praktikum materi 

Hewan Mammalia yang merupakan jenis 

penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif.  

Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah eksperimen. 

Ada dua variabel yang diteliti, 1) 

keterampilan proses sains, sebagai variabel 

terikat; dan 2) metode praktikum, sebagai 

variabel perlakuan. Untuk desain 

penelitian dibuat dalam bentuk tabel, 

sebagai berikut: 



Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelompok 

Eksperimen 
Pretest 

Perlak

uan 
Postes 

Inquiri O1 X1 O2 

Demonstrasi O3 X2 O4 

 

Keterangan: 

X1         : Metode praktikum berbasis Inkuiri 

X2      : Metode praktikum berbasis 

Demonstrasi 

O1 dan O3 : Test Awal (Pre Test) 

O2 dan O4 : Test Akhir (Post Test) 

 

Populasi dan Sampling Penelitian 

1.Populasi 

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

semester III Program Studi Pendidikan 

Biologi FKIP Universitas Pakuan yang 

berjumlah 49 orang mahasiswa. Komposisi 

mahasiswa semester III adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Populasi Penelitian 

Semester/ 

Kelas 

Jumlah 

Jumlah Laki-

laki 
Perempuan 

III-A 5 20 25 

III-B 3 21 24 

Jumlah mahasiswa populasi 49 

 

2.Sampling 

 Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah dua kelas yang 

homogen, memiliki kemampuan yang 

sama yaitu semester III yang dipilih secara 

acak (random). Masing-masing kelas 

diambil sampel berjumlah 20 orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui dokumentasi, tes, observasi, dan 

angket. Bentuk instrumen yang digunakan 

berupa tes dengan menggunakan soal  

uraian yang sebelumnya diuji validitas dan 

reliabilitas butir soal. Data penelitian 

keterampilan proses sains diukur dengan 

tes yang dianalisis secara statistik 

parametrik yaitu dihitung dengan uji t , uji 

korelasi biserial, penentuan koefisien 

determinasi, dan uji normalized gain.  

Butir soal tes keterampilan proses 

sains disusun berdasarkan materi yang 

akan digunakan pada saat penelitian dalam 

bentuk kisi-kisi instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen 

Kemandirian Belajar 

Indikator 
Nomor 

butir 
Jumlah 

Menganati struktur morfologi 

hewan mammalia 
1 1 

Merumuskan hipotesis 2 1 

Merancang percobaan 3 1 

Meramalkan 4 1 

Menerapkan konsep 5 1 

Jumlah  5 

 

Analisis Data 

 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 Infereensial 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  

Prosedur Penelitian 

a. Tahap persiapan 

Persiapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Observasi  jadwal praktikum setiap 

kelas   

2) Mempelajari metode pembelajaran 

praktikum berbasis inkuiri lebih dalam 

yang digunakan  khususnya pada mata 



kuliah  Anatomi Hewan  materi  Hewan 

Mammalia    

3) Menentukan kelas yang akan dijadikan 

sebagai kelas eksperimen 

4) Menyusun perangkat pembelajaran 

(SAP, LDS, Prosedur praktikum, media 

pembelajaran, dan lain-lain). 

5) Menyusun alat pengumpulan data 

berupa instrument test uraian,  materi   

Hewan Mammalia 

6) Melakukan uji coba instrumen 

keterampilan proses sains mahasiswa 

terhadap materi Hewan Mammalia 

dengan uji Expert Judgement/ validasi  

 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Pelaksanaan penelitian diawali dengan 

melakukan pretest pada kedua 

kelompok kelas. 

2) Kelas A diberi perlakuan dengan 

metode praktikum berbasis inkuiri dan 

kelas B diberi perlakuan dengan metode 

demonstrasi (konvensional), kedua 

kelas tersebut dijadikan sebagai kelas 

eksperimen. 

3) Diakhir penelitian kedua kelas A dan B 

diberikan postest untuk mengetahui 

hasil dari proses penelitian. 

4) Melakukan pengolahan data  

keterampilan proses sains mahasiswa 

dalam materi  Hewan Mammalia. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pengujian Prasyarat Analisis 

Dalam pengujian hipotesis proses 

analisis tingkat lanjut, perlu diajukan uji 

prasyarat data meliputi: Pertama, bahwa 

data bersumber dari sampel yang dipilih 

secara acak. Kedua, sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Ketiga, kelompok data mempunyai 

variansi yang homogen. 

Data hasil penelitian sebelum diuji 

dengan analisis varians (ANAVA) untuk 

menguji perbedaan antar perlakuan 

dilakukan pengujian hipotesis komparatif 

dengan menggunakan uji t (t-test). Untuk 

itu diperlukan uji prasyarat analisis yaitu 

uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk 

uji normalitas dengan uji chi kuadrat dan 

untuk uji homogenitas menggunakan uji 

bartlet. 

1. Uji Normalitas 

Berdasarkan sampel acak untuk 

menguji tingkat kenormalan sebuah 

variabel. Jika L hitung kurang dari L tabel 

maka galat baku taksiran berdistribusi 

normal. Berikut ini seluruh sajian data 

normalitas pada setiap variabel. 

Tabel 4. Sajian Data Uji Normalitas 

N

o 

Variabel Lh Lt Kesimp

ulan 

1 Keterampilan 

proses sains untuk 

model Inkuiri 

0,110

26 
0,192 

Berdistri

busi 

Normal 

2 Keterampilan 

proses sains untuk 

model 

Demonstrasi 

0,166

4 
0,192 

Berdistri

busi 

Normal 

 

Hasil perhitungan uji normalitas 

sampel untuk perlakuan keterampilan 

proses sains untuk model Inkuiri di 

peroleh nilai Lh = 0,11026 dan Lt = 0,192. 

Berarti Lh< Lt maka galat baku taksiran 

berdistribusi normal sehingga 

keterampilan proses sains untuk model 

Inkuiri menyebar normal. Hasil 

perhitungan uji normalitas sampel untuk 

perlakuan keterampilan proses sains untuk 

model Demonstrasi diperoleh nilai Lh = 

0,1664 dan Lt = 0,192. Berarti Lh< Lt 

maka galat baku taksiran berdistribusi 

normal sehingga keterampilan proses sains 

untuk model Demonstrasi menyebar 

normal. 

 Kesimpulan dari seluruh pengujian 

normalitas variabel data, bahwa semua 

berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 



2. Uji Homogenitas Varians 

Hasil uji prasyarat berikutnya adalah 

untuk uji prasyarat analisis homogenitas. 

Perhitungan Uji homogenitas keterampilan 

proses sains untuk model Inkuiri (A1) dan 

Perhitungan Uji homogenitas keterampilan 

proses sains untuk model Demonstrasi 

(A2).  Menunjukkan bahwa nilai ²א  hitung 

sebesar 1,21 sedangkan nilai ²א  tabel 

sebesar 3,841. hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ²א  hitung < ²א  tabel yang berarti 

keterampilan proses sains berasal dari 

populasi yang homogen. 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji Signifikansi 

Hasil Uji Signifikansi Perbedaan 

Keterampilan Proses Sains antara 

kelompok mahasiswa yang menggunakan 

model Inkuiri (A1) dengan kelompok 

mahasiswa yang menggunakan model 

Demonstrasi (A2) dapat dilihat pada tabel 

14 berikut: 

 

 

 

Tabel  5. Analisis Uji T 

 
t hitung 2,775324   

     

 
t tabel dk= N-1 0.05 0.01 

 
  19 2,093024 2,860935 

 
  19 2,093024 2,860935 

     0 0 

 
  t tabel 2,093024 2,860935 

 
Temuan: 2,775324 > 2,093024 

  t hitung > t tabel 

 

Jika nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel maka berarti terdapat perbedaan rata-

rata kedua kelompok yang 

diperbandingkan dan sebaliknya.karena 

nilai t hitung sebesar 2,775324 lebih besar 

daripada t tabel 2,093024 (0,05) maka 

hasil tes keterampilan proses sains yang 

diberikan dengan model Inkuiri berbeda 

dengan hasil tes keterampilan proses sains 

yang diberikan dengan model 

Demonstrasi. 

2. Hasil Uji Analisis Varians (ANAVA) 

Setelah dilakukan analisis varians 

(ANAVA) melalui uji F, maka diperoleh 

hasil perhitungan untuk masing-masing 

hipotesis adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Perhitungan Anava 

Sumber Dk JK RJK Fhit 
F tabel 

Kesimpulan 
0.05 0.01 

Antar 

Kelompok 
3 1147,3 382,433 

3,26726* 

2,7980606 4,2179578 
Berbeda 

Nyata 
Dalam 

Kelompok 
36 4213,8 117,05 

    

Total 39 5361,1          

Keterangan : 

* = Berbeda nyata 

** = Berbeda sangat nyata 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

db = derajat bebas 

 

Perbedaan ketermpilan proses sains antara kelompok siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Inkuiri (A1) dengan kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Demonstrasi (A2) 



 

Dari hasil perhitungan ANAVA, 

setelah variansi antar-kolom (Model 

Pembelajaran) dibagi variansi di dalam 

kolom didapat nilai F hitung = 3,26726 dan 

bila dibandingkan dengan nilai F tabel 

(0,05) sebesar 2,7981, maka F hitung > F tabel 

dengan kata lain H1:  A1 ≠  A2diterima. 

Hal ini berarti keterampilan proses sains 

antara kelompok siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Inkuiri terdapat 

perbedaan dibandingkan kelompok siswa 

yang menggunakan model pembelajaran 

Demonstrasi. 

 

PEMBAHASAN 

Adanya perbedaan keterampilan 

proses sains pada perlakuan metode 

praktikum berbasis Inkuiri dan metode 

praktikum berbasis Demonstrasi. Hal ini 

dipengaruhi beberapa hal diantaranya 

mahasiswa program studi pendidikan 

biologi secara umum memiliki 

pengetahuan dasar yang berbeda mengenai 

keterampilan proses sains. Selain itu 

adanya pengaruh antara stimulus dan 

respon yang diberikan oleh model 

pembelajaran yang berbeda pada masing-

masing kelas perlakuan pada saat 

praktikum. Hal tersebut yang 

melatarbelakangi adanya perbedaan 

penggunaan metode praktikum berbasis 

Inkuiri dan Demonstrasi terhadap 

keterampilan proses sains mahasiswa. 

Perbedaan keterampilan proses sains 

antara metode praktikum berbasis Inkuiri 

dan Demonstrasi ini dibuktikan oleh 

pengujian analisis varians (ANAVA) yang 

menjawab hipotesis statistik H0:  A1 = 

A2dan H1: A1 ≠  A2 menunjukkan 

bahwa F hitung > F tabeldengan nilai F hitung = 

3,26726 dan nilai F tabel (0,05) sebesar 

2,7981. Maka dengan kata lain H1: A1 ≠ 

 A2 diterima. Hal ini berarti keterampilan 

proses sains antara kelompok siswa yang 

menggunakan metode praktikum berbasis 

Inkuiri terdapat perbedaan dibandingkan 

kelompok siswa yang menggunakan 

metode praktikum berbasis Demonstrasi. 

Dilihat dari rata-rata nilai keterampilan 

proses sains didapat nilai dengan 

menggunakan model Inkuiri adalah 61,65 

dan model demonstrasi 52,2, berarti 

keterampilan proses sains dengan model 

inkuiri lebih baik dibanding dengan model 

demonstrasi. 

Model pembelajaran Inquiry 

merupakan model pembelajaran yang 

menuntut partisipasi aktif mahasiswa 

dalam penyelidikan ilmiah dan 

menekankan kepada mahasiswa untuk 

bereksplorasi dan memberikan arah yang 

spesifik sehingga area-area baru dapat 

tereksplorasi dengan baik (Dahlianti, 

2016). Dalam kegiatan praktikum, model 

pembelajaran ini membantu mahasiswa 

mengembangkan keterampilan intelektual 

dan ketarampilan-keterampilan lainnya, 

seperti merumuskan hipotesis, merancang 

percobaan dan menerapkan konsep yang 

berawal dari keingintahuan mereka.  

Menurut Sanjaya (2006), model 

inkuiri berkaitan dengan aktivitas 

pencarian pengetahuan dan pemahaman 

untuk memuaskan rasa ingin tahu sehingga 

mahasiswa akan menjadi pemikir kreatif 

yang mampu memecahkan masalah. 

Melalui model inkuiri, mahasiswa 

diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk 

mencari pengetahuan dan pemahamannya 

sendiri, membuat suatu rancangan dan 

melakukan pengujian sehingga konsep 

yang didapatkan tanpa adanya batasan. 

Belajar inkuiri merupakan belajar 

penemuan yang menekankan pada berpikir 

tingkat tinggi, memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan dialektika berpikir 

melalui induksi logika, yaitu berpikir dari 

fakta ke konsep. 

 



Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan keterampilan proses 

sains antara mahasiswa yang 

menggunakan metode praktikum berbasis 

Inquiry dan metode praktikum berbasis 

Demonstrasi pada materi Hewan 

Mammalia. Keterampilan proses sains 

dengan menggunakan metode praktikum 

berbasis Inquiry lebih baik dibandingkan 

Demonstrasi. Hal ini dibuktikan dengan 

uji statistik yang signifikan yaitu uji t. 

      Keterampilan proses sains dengan 

menggunakan metode praktikum berbasis 

Inquiri lebih baik daripada Demonstrasi 

dalam materi Hewan Mammalia. Hal 

tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata N-

Gain hasil belajar biologi pada kelompok 

Inquiri yaitu 61,65 sedangkan kelompok 

Demonstrasi yaitu 52,2. 
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