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Abstrak: Ilmu Kimia merupakan ilmu yang dilandasi secara inkuiri, dan sudah 

tidak asing disebut sains-inkuiri (inquiry-science). Karenanya, pembelajaran ilmu-
kimia dimanapun jenjangnya sudah seharusnya mengedepankan pembelajaran secara 

inkuiri (inquiry-based learning). Telah banyak model pembelajaran sains secara 

inkuiri, seperti LC (Learning Cycle) dengan ragam tahapannya, POGIL (Process- 

Oriented-Guided-Inquiry-Learning), MORE (Model-Observe-Reflect-Explain) 

Thinking Frame, Lima Tahap oleh Wenning (Observation-Manipulation-

Generalization-Verification-Application), dan Lima Fase oleh Pedaste et al. 

(Orientation-Conceptualization-Investigation-Conclussion-Discussion). Dari 

beberapa model yang sudah dikembangkan tersebut tampak bahwa masing-masing 

mempunyai tahapan yang berbeda, dan tentunya dengan alasan ilmiah yang 

berlainan pula. Di Indonesia, pembelajaran secara inkuiri sudah dikenal sejak 

dikenalkannya pengajaran sains secara inkuiri itu sendiri. Namun demikian, belum 
muncul (setidaknya yang penulis ketahui) bagaimana pembelajaran sains (khususnya 

pembelajaran kimia pada berbagai jenjang) dilakukan dengan tahapan-tahapan 

spesifik-operasionalnya. Secara psikologi pedagogik, pembelajaran harus selaras 

dengan karakteristik peserta didik, fasiltas belajar, dan lingkungan belajarnya. Karya 

tulis ini menginisiasi Konsep OE3R (Orientasi-Eksplorasi-Eksplanasi-Elaborasi- 

Refleksi atau Orientation-Exploration-Explanation-Elaboration-Reflexion) sebagai 

salah satu upaya inovasi model strategi pembelajaran kimia berbasis inkuiri. Inovasi 

strategi ini dilandasi oleh 3D-Kimia (Triple Representation Jargon: makroskopik, 

(sub)mikroskopik, dan simbolik) yang terhibridisasi dengan Enam Domain Sains 

(Six Domains of Science), yakni konsep, proses, aplikasi, sikap, kreativitas, dan 

hakekat sains (NoS). 

Kata kunci: pembelajaran secara inkuri, pembelajaran sains-kimia, strategi 
pembelajaran OE3R 

 

Abstract: Chemistry is a science based on inquiry, and is no stranger as inquiry-

science. Therefore, chemistry learning wherever its level is supposed to prioritize 

inquiry-based learning. There have been many scientific learning models in inquiry, 

such as LC (Learning Cycle) with various stages, POGIL (Process-Oriented-Guided-

Inquiry-Learning), MORE (Model-Observe-Reflect-Explain) Thinking Frame, Five 

Steps by Wenning (Observation-Manipulation-Generalization-Verification-

Application), and Five Phases by Pedaste et al. (Orientation-Conceptualization-

Investigation-Conclusion-Discussion). From the several models that have been 

developed, it appears that each has different phases, and certainly with different 
scientific reasons. In Indonesia, inquiry learning has been known since the 

introduction of inquiry science teaching it self. However, it has not yet emerged (at 

least what I know) how science learning (especially chemistry learning at various 

levels) is carried out with its operational-specific stages. In pedagogic psychology, 

learning must be in harmony with the characteristics of students, learning facilities, 

and learning environments. This paper initiated the concept of OE3R (Orientation-

Exploration-Explanation-Elaboration-Reflection) as one of the efforts of model 

innovation of inquiry-based strategy chemistry learning. This strategy innovation is 

based on 3D-Chemistry (Triple Representation Jargon: macroscopic, (sub) 
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microscopic, and symbolic) which is hybridized with Six Domains of Science, 

namely concepts, processes, applications, attitudes, creativity, and the nature of 

science. 

Keywords: inquiry learning, chemistry learning, OE3R learning strategy 

 

 Karakteristik proses pembelajaran di perguruan tinggiadalah interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 

(Permenristekdikti No 44 Tahun 2015). Pembelajaran berpusat pada mahasiswa, 

dimaksudkan adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan. Pembelajaran di sekolah menurut K-2013, 

menekankan pembelajaran aktif, yakni pembelajaran dimana siswa terlibat langsung dalam 

kegiatan pembelajaran melalui aktivitas : mengamati, bertanya, diskusi, debat, membaca, 

membuat ringkasan, kerja kelompok, mencari informasi, observasi, melakukan penyingkapan 

informasi yang belum mengemuka, menganalisis data, presentasi, membuat proyek untuk 

menghasilkan karya kontekstual, dan menyelesaikan permasalahan kontekstual 

(Permendikbud RI No 22 Tahun 2016). 

Menemukan pengetahuan dapat dimaknai sebagai pembentukan atau membangun 

“konsep” ilmu pengetahuan, atau sebagai sistem konseptualisasi (ilmu) pengetahuan. Sains 

terdiri dari enam domain (Six Domains of Science), yakni konsep, proses, aplikasi, sikap, 

kreativitas, dan hakekat (Enger & Yager, 2008).  Menurutnya, the concept is the central of 

science, dan menjadikannya sebagai informasi ilmiah yang dapat berisi fakta, konsep, hukum, 

dan hipotesis, yang “diterima” oleh masyarakat ilmiah. Di sinilah peran domain proses, yang 

mengandung unsur utama mengeksplorasi dan menyelidiki, bagaimana saintis bekerja dan 

berpikir. Dari domain inilah ilmu pengetahuan diperoleh dan ditemukan. Karenanya, proses 

sains seringkali dirancang sebagai inquiry skill, yang di dalamnya termasuk mengeksplorasi 

dan menyelidiki. Dalam sains(termasuk ‘kimia’), proses menyelidiki membutuhkan aktivitas 

fisik dan mental (hands-on and minds-on activities), untuk membantu siswa memahami atau 

mengerti konsep ilmiah. Jadi, kimia sebagai bagian dari sains, diperoleh melalui inkuiri. 

Kimia sebagai proses/metode penyelidikan (inquiry methods) meliputi cara berpikir, 

bernalar, merumuskan masalah, melakukan percobaan dan pengamatan, menganalisis data 

dan menyimpulkan untuk memperoleh produk-produk sains. (Kurikulum 2013 Silabus Mata 

Pelajaran Kimia, 2017). Rangkaian proses itu dilandasi oleh sikap ilmiah, yakni ingin tahu, 

keseimbangan antara terbuka dan tidak mudah percaya, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

tekun, hati-hati, teliti, peduli, kolaboratif, responsif, dan pro-aktif. Jadi, belajar atau 

mempelajari ilmu kimia lebih tepat dilakukan secara inkuiri. Kurikulum 2013 versi 2018 

menekankan pembelajaran Kimia di Sekolah Menengah dipandang bukan hanya untuk 

pengalihan pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skills)kepada siswa, 

tetapi juga untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS, higher order 

thinking skills) meliputi analitis, sintesis, kritis, kreatif, dan inovatif melalui 

pengalaman.Pemikiran kritis dan kreatif merupakan bagian integral yang mengharuskan 

siswa untuk berpikir secara luas dan mendalam, menggunakan skill, perilaku dan disposisi 

seperti logika, akal, imajinasi, dan inovasi di semua area belajar (sekolah/kampus) dan di 

kehidupan di luar sekolah (The Australian Curriculum Science, 2012). Bagaimana 

membangun dan membentuk atmosfer belajar yang melibatkan keterampilan atau 

kemampuan berpikir kritistersebut? Berdasarkan lima indikator berpikir kritis tersebut, maka 

pembelajaran secara inkuiri menjadi lebih relevan, sebab salah satu ciri inkuiri adalah 

mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang sifat penyelidikan ilmiah atau inkuiri ilmiah 

dan kemampuan menggunakan metode penyelidikan ilmiah. Pada inkuiri ilmiah ini, banyak 
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item dilibatkan dan berfokus pada berfikir kritis, misalnya "menggunakan keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif, dan menantang dirinya untuk mengidentifikasi pertanyaan dan 

menarik kesimpulan berbasis bukti menggunakan metode ilmiah”. 

Bagaimana pembelajaran kimia secara inkuri?Pembelajaran secara inkuiri sudah 

banyak berkembang dengan berbagai versi atau ragamnya. Terdapat berbagai model, strategi, 

atau langkah-langkah dalam pembelajaan kimia (sains) secara inkuiri. Namun demikian, dari 

berbagai versi ini kesemuanya mencirikan pembelajaran inkuiri yang identik. Beberapa 

model pembelajaran sains berbasis inkuiri sebagai suatu strategi telah berkembang, antara 

lain (1) Process-Oriented Guided Inquiry Learningatau POGIL (Hanson, 2006), (2) The 

Model-Observe-Reflect-Explain(MORE) Thinking Frame (Tien et al, 1999), (3)  Lima Tahap: 

Observasi-Manipulasi-Generalisasi-Verifikasi-Aplikasi (Wenning, 2005), dan (4) Lima 

Tahap, yakni Orientasi-Konseptualisasi-Investigasi-Konklusi-Diskusi (Pedaste et al, 2015). 

Dari empat model yang dirujuk tersebut, dua yang pertama paling banyak dilakukan dalam 

pembelajaran kimia (Trout et al, 2008: 29–41). 

 Melalui kajian terhadap lima model pembelajaran secara inkuiri tersebut, 

teridentifikasi bahwa masing-masing mengedepankan alur berfikir dan bertindak kepada 

peserta didiknya sesuai dengan atmosfer para penemu atau perancangnya. Dengan 

memperhatikan karakteristik (1) scientific inquiry, (2) Tiga Level Berfikirdalam kimia, yakni 

makroskopik-(sub)mikroskopik-simbolikoleh Johnstone, (3) Enam Domain Sains dari Enger 

& Yager, dan (4) atmosfer dan karakteristik (maha)siswa, disini diusulkan Pembelajaran 

Kimia secara Inkuiri dengan Strategi OE3R, akronim dari (1) Orientasi/ Orientation, (2) 

Eksplorasi/Exploration, (3) Elaborasi/Elaboration, (4) Eksplanasi/Explanation, dan (5) 

Refleksi/Reflexion. 

 

METODE 

 Penelitian ini bersifat survei deskriptif kualitatif dengan menelaah literatur 

pembelajaran (kimia dan/atau sains) secara inkuiri yang sudah berkembang di dunia 

pembelajaran dan satu literatur yang menjadi referensi utama dari model-model inkuiri yang 

dikembangkan, yakni Inquiry and the National Science Education Standards yang diterbitkan 

oleh National Research Council’s. Literatur yang digunakan sebagai dasar pengembangan 

pembelajaran kimia secara inkuiri dengan Strategi OE3R ini adalah: 

(1) National Science Education Standards oleh “National Research Council diterbitkan oleh  

the National Academy of Sciences, Washington DC United States of America (1996); 

(2) Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and 

Learning oleh Committee on Development of an Addendum to the National Science 

Education Standards on Scientific Inquiry Center for Science, Mathematics, and 

Engineering Education – National Research Council yang diterbitkan National Academy 

Press Washington, DC USA 2000; 

(3) Process-Oriented Guided Inquiry Learning disingkat POGIL menurut Hanson (2006); 

(4) The Model-Observe-Reflect-Explain (MORE) Thinking Framen dalam Chemistry in the 

National Science Education Standard – Models for Meaningful Learning in the High 

School Chemistry Classroom (2008); 

(5) Lima tahap (Five Steps) Observasi-Manipulasi-Generalisasi-Verifikasi-Aplikasi 

(Wenning, 2005); 

(6) Lima tahap (5-Phases) yang dikembangkan oleh Pedaste et al, (2015), yakni Orientasi-

Konseptualisasi-Investigasi-Konklusi-Diskusi. 

 Literatur (1) dan (2) dipilih sebagai dasar untuk mengembangkan strategi 

pembelajaran, karena kedua literatur itu yang dipandang sebagai pioner pengenalan konsep 
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inkuiri dalam sains, sains sebagai inkuiri, dan prinsip-prinsip pengajaran sains secara inkuiri. 

Sedangkan dipilihnya literatur (3) sampai dengan (6), adalah dinyatakan secara eksplisit 

langkah-langkah atau tahapan pembelajaran secara inkuiri. Setiap literatur tersebut dikaji 

secara komprehensif, selanjutnya dibuat resume tentang ide yang disampaikan. Berdasarkan 

resume inilah dikembangkan dan disusun strategi diusulkan, yakni OE3R dan deskripsi 

masing-masing tahapannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Prinsip pembelajaran sains-kimia secara inkuiri 

 Sebenarnya tidak mudah untuk membatasi dan menguraikan apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan inkuiri atau penyelidikan (inquiry). Secara faktual (di Indonesia) belum ada 

naskah yang spesifik mendenisikan maupun mendeskripsikan tentang inkuiri maupun dalam 

kaitannya dengan sains dan pembelajaran sains. Dalam berbagai literatur, inkuiri selalu 

berkait dan disandingkan dengan sains (misalnya science as inquiry dan inquiry in science) 

dan pembelajaran sains (misalnya inquiry in science education atau inquiry in the science 

classroom). Oleh karena itu, dalam kajian ini antara ketiga istilah inkuiri (inquiry), sains 

(science, dalam hal ini baca “Kimia”), dan belajar atau pembelajaran digunakan untuk saling 

melengkapi. 

 Dalam dokumen NSES (National Science Education Standard, USA) disebutkan 

Inkuiri merupakan suatu aktivitas multitalenta, yang melibatkan mengobservasi, mengajukan 

pertanyaan, mengkaji buku teks dan sumber-sumber informasi lain untuk “melihat” apa yang 

sudah diketahui, merencanakan investigasi, mengkaji pengetahuan yang diperolehnya 

berdasarkan bukti eksperimen, menggunakan “alat” untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasi data, mengusulkan jawaban, eksplanasi, dan prediksi, dan 

mengkomunikasikan hasilnya. Inkuiri membutuhkan beragam asumsi, menggunakan berpikir 

kritis dan logis, dan mempertimbangkan penjelasan alternatif (NRC, 1996: 23).  

 Inkuiri merupakan serangkaian proses yang saling terkait dimana para saintis 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang dunia alam (natural world) dan menyelidiki 

fenomena. Inkuiri juga sebagai representasi proses rutin yang dilakukan para saintis dalam 

mempelajari atau mengkaji alam. Implementasi inkuiri dalam pengajaran sains-kimia, berati 

memberdayakan alam berfikir saintisdalam dirisiswa, dan sebagai jalan bagi siswa belajar 

konten dan keterampilan sain, dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjalankan inkuiri 

secara sempurna. Karenanya, guru sains harus menggunakan ragam strategi dalam 

pengajarannya untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan sesuai 

standar isi. At all stages of inquiry, teachers guide, focus, challenge, andencourage student 

learning. Dengan demikian, siswa juga dapat belajar tentang alamsecara inkuiri. Meskipun 

mereka jarang menemukan pengetahuan baru bagi umat manusia, namun siswa yang terlibat 

dalam inkuiri dapat menemukan pengetahuan baru untuk diri mereka sendiri. 

 Lebih lanjut, dalam dokumennya pada bagian “Science asInquiry” NSES 

menyebutkanWhat should students knowand be able to do?Menurut NSES diperlukan 

kemampuan kognitif dasar para siswa (khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah, Grades 

9–12) dalam rangka melakukan inkuiri ilmiah, yakni: 

1. Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan konsep-konsep yang menuntun 

investigasi ilmiah; 

2. Merancang dan melakukan investigasi ilmiah; 

3. Menggunakan teknologi dan matematika untuk memperbaiki investigasi dan 

komunikasi; 
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4. Memformulasi dan merevisi penjelasan ilmiah dan model-model logika dan bukti-

bukti; 

5. Mengakui dan menganalisis penjelasan alternatif dan model-model; dan 

6. Berkomunikasi dan mempertahankan argumen ilmiahnya. 

 Inilah suatu definisi tentang pembelajaran melalui inkuiri yang yang dicirikan oleh 

partisipasi aktif siswa selama pembelajaran. NSES juga mengkategorikan inkuiri menjadi: 

pembelajaran sebagai inkuiri, pengajaran melalui inkuiri, dan sains sebagai inkuiri. Salah 

satu yang sering dirujuk dalam hal ini adalah sains sebagai inkuiri seperti yang diikhtisarkan 

di atas. Dalam pembelajaran inkuiri siswa dituntut memiliki basic inquiry skill yang 

tergabung dalam experimental process skill, sehingga dengan menerapkan pembelajaran 

inkuiri pada siswa dapat meningkatkan keterampilan proses sains. 

 Keterampilan proses memegang peranan yang sangat penting untuk memahami fakta, 

konsep, dan prinsip. Menggunakan keterampilan proses membuat siswa belajar proses dan 

produk sainssecara simultan. Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses melatih 

siswa untuk belajar layaknya saintis dalam mengembangkan suatu teori. Kegiatan yang 

dilakukan dalam mengembangkan suatu teori melalui pengamatan, klasifikasi, inferensi, 

hipotesis, dan eksperimen. Dengan demikian, pemahaman fakta, konsep, dan prinsip, tidak 

hanya melalui penjelasan secara verbal namun juga melalui pengalaman langsung. 

Berlandaskan konsep dasar inilah, National Research Council’s dalam dokumen Inquiry and 

the NSES(h.24-26), mencirikan lima fitur esensial pengajaran sains secara inkuiri, yakni: 

(i) terlibat dalam pertanyaan ilmiah (engaged in scientific questions),  

(ii) mengutamakan bukti (giving priority to evidence),  

(iii) merumuskan penjelasan berdasarkan bukti (formulating explanations from 

evidence), 

(iv) mengevaluasi ekplanasinyasejalan dengan pengetahuan ilmiah (evaluating their 

explanations in light of scientific knowledge), dan  

(v) berkomunikasi dan membenarkan klaim pengetahuan (communicating and justifying 

knowledge claims). 

 Hal ini jelas bahwa peserta didik harus aktif terlibat untuk menampilkan fitur-fitur ini 

sebagai karakter dasar berpikir ilmiah.Dalam konteks ini, guru harus menciptakan lingkungan 

di mana peserta didik didorong untuk “bertanya” tentangkonsep sains, masalah, dan issu. 

Jadi, pelaksanaan inquiri tergantung pada pemahaman guru terhadap inquiri. Inquiri tidak 

akan berhasil di lingkungan kelas jika siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Banyak 

masalah yang menajdi penyebab, termasuk seberapa besar dukungan atau motivasi guru 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara inquiri. Perlu dicatat bahwa, dalam 

konteks paradigma belajar, pembelajaran inkuiri menganut paradigma konstruktivisme. 

Pembelajaran inkuiri sangat berkaitan dengan pembelajaran konstruktivis. 

 Pembelajaran kimia menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi siswa agar mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah.Pendidikan sains diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar 

(Permenristekdikti, 2015 & Permendikbud, 2016). Ilmu kimia merupakan ilmu yang 

diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan 

apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan 

komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat. Oleh sebab itu, ilmu 

kimia mempelajari segala sesuatu tentang zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran, 

merupakan produk (fakta, teori, prinsip, hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah). 
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 Ditinjau dari aspek dasar pengetahuan dalam kimia, terdapat dua aspek dasar, yakni 

yang bersifat “kasat mata” (visible) dan yang bersifat “tidak kasat mata” (invisible). Pada 

aspek kasat mata terdapat fakta konkritnya, sedang pada aspek kimia tidak kasat mata tidak 

dapat dibuat fakta konkritnya. Namun demikian, aspek kimia yang tidak dapat dibuat fakta 

konkritnya harus bersifat “kasat logika”, artinya kebenarannya dapat dibuktikan melalui 

logika dan rasionalitasnya dapat dirumuskan. Jadi, dalam hal tertentu bersifat teori kebenaran 

koherensi, dan dalam hal yang berkaitan dengan fakta konkrit (data empiris) menggunakan 

teori kebenaran korespondensi atau penalaran. 

 Jadi, keterampilan proses sains ini harus ditumbuhkan dalam diri siswa sesuai dengan 

taraf perkembangan berfikirnya. Melalui keterampilan ini akan menjadi roda penggerak 

penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap. 

Jadi, siswa diharapkan memiliki keterampilan proses sains tanpa harus menguasai seluruh 

fakta dan konsep yang terhimpun dalam ilmu kimia yang dipelajarinya. Karakter yang 

demikian dalam pembelajaran dapat dijalankan dengan model inkuiri ilmiah. Namun 

demikian, inkuiri harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, tidak bisa 

dilakukan dengan serampangan atau dadakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Baird 

(1990), “Purposeful inquiry does not happen spontaneously-it must be learned’’. 

 

B. Model-model Strategi Pembelajaran Kimia/Sains sebagai Dasar OE3R 

 Strategi OE3R yang dirancang ini merupakan hasil adaptasi dari strategi inkuiri. 

Terdapat berbagai model langkah-langkah dalam pembelajaan secara inkuiri. Namun 

demikian, dari berbagai model ini kesemuanya mencirikan karakteristik pembelajaran inkuiri 

yang identik. Beberapa model pembelajaran sains berbasis inkuiri sebagai sebuah strategi 

telah banyak berkembang, sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni (1) Process-Oriented 

Guided Inquiry Learning(POGIL), (2) The Model-Observe-Reflect-Explain Thinking Frame, 

(3)  lima tahap Observasi-Manipulasi-Generalisasi-Verifikasi-Aplikasi, dan (4) 5-Phases, 

yakniOrientasi-Konseptualisasi-Investigasi-Konklusi-Diskusi.Tahapan atau langkah-langkah 

dari keempat model strategi pembelajaran berbasis inkuiri diikhtisarkan seperti di bawah ini. 

1. Process-Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) 

 POGIL (Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berorientasi-Proses) mengelompokkan 

aktivtas belajar menjadi lima tahap, yakni: 

(a) Tahap 1: Orientasi.Tahap orientasi mempersiapkan pebelajar untuk belajar. Guru 

sebagai fasilitator (i) memotivasi dan menciptakan minat, membangkitkan atau 

membangun rasa ingin tahu pebelajar, dan membuat koneksi ke pengetahuan 

sebelumnya (prior knowledge), (ii) mengidentifikasi dan menetapkan tujuan 

pembelajaran dan kriteria keberhasilan. 

(b) Tahap 2: Eksplorasi.Pada tahap eksplorasi ini, memberi kesempatanseluas-luas dan 

sepuas-puasnyakepada siswa untuk melakukan observasi, merancang eksperimen 

(mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data atau informasi yang diperoleh), 

menyelidiki hubungan, dan membuat usulan, bertanya, dan menguji hipotesis. 

(c) Tahap 3: Pembentukan Konseptual. Sebagai hasil dari eksplorasi, selanjutnya 

diciptakan, diperkenalkan, atau dibentuk konsep. Dalam hal ini tidak hanya sekedar 

menyajikan informasi teks-teks atau bahan (kajian) pelajaran, guru terlibat dalam “diri 

siswa” untuk mengembangkan pemahaman konseptual siswa dengan dipandu 

pertanyaan yang memaksa siswa berpikir kritis dan analitis karena mereka terlibat 

dalam eksplorasi. 

(d) Tahap 4: Aplikasi. Setelah konsep-konsep diidentifikasi, selanjutnya diperkuat, 

dipertajam, dan diperdalam. Aplikasi melibatkan penggunaan pengetahuan baru dalam 
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latihan, masalah, dan bahkan dalam situasi (mirip) penelitian. Latihan memberikan 

kesempatan siswa untuk membangun kepercayaan dalam situasi yang lebih sederhana 

dan dalam konteks yang familiar, untuk mentransfer pengetahuan baru ke konteks yang 

berbeda (asing), mensintesisnya dengan melibatkan pengetahuan lainnya, dan 

menggunakannya dalam jalan g baru yanberbeda untuk memecahkan masalah riil 

kehidupan. 

(e) Tahap 5: Penutup. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan validasi terhadap hasil-hasil 

yang dicapai oleh siswa, refleksi apa yang telah dipelajari, dan menilai kinerja siswa. 

Validasi dapat diperoleh dengan melaporkan hasilnya kepada rekan rekan dan 

pembelajar untuk mendapatkan umpan balik tentang konten dan kualitas hasil 

belajarnya. Penilaian diri (self-assessment) adalah kunci untuk meningkatkan 

kinerjadan perbaikan secara berkelanjutan. Siswa mengakui apa yang telah mereka 

kerjakan, apa yang mereka butuhkan untuk memperbaiki, dan strategi apa yang mereka 

butuhkan untuk mengembangkan dalam rangka mencapai perbaikannya, mereka 

terdorong dan termotivasi untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuannya. 

2. The Model-Observe-Reflect-Explain (MORE) Thinking Frame 

 Kerangka berfikir model-mengamati-merefleksi-menjelaskan (MORE) dalam 

kerangka pembelajaran kimia berbasis inkuiri menyediakan ruang dan waktu kepada siswa 

untuk berfikir sebagaimana/layaknya kimiawan melakukan atau berinkuiri. Model ini 

dikembangkan oleh Tien et al. (1999) dengan melakukan investigasi secara laboratorium 

selama beberapa minggu kepada para siswanya untuk memperoleh bukti-bukti empirik dan 

menjelaskannya fenomena kimia. Langkah-langkah MORE adalah sebagai berikut:  

(a) Tahap Model.Siswa mendeskripsikan pemahaman awalnya (initial understanding) atau 

semacamprior-knowledge nya tentang sistem yang akan diselidiki menggunakan kata-

kata dan/atau gambar. Deskripsi mengarah pada perspektif tingkat makroskopik dan 

molekuler. Gambar tersebut secara khusus memberikan makna pemahamannya pada 

tingkat molekuler. 

(b) Tahap Observe (Mengamati). Model yang disusun atau dikembangkan siswa (tahap 

pertama) selanjutnya dipresentasikan dan didiskusikan dalam kelompok kecil (small 

group) atau di kelasnya, menciptakan atmosfer, atau mengenalkan pemahaman dan 

penjelasan alternatif. Selanjutnya siswa menggali atau mencari bukti atau fakta 

pendukung melalui observasi dalam eksperimennya. 

(c) Tahap Reflect (Merefleksi). Siswa memantau kemajuan eksperimennya, berusaha untuk 

memahami apa yang terjadi, dan mempertimbangkan implikasi bukti-bukti yang 

dikoleksinya dan hubungannya dengan model awal yang dimilikinya. 

(d) Tahap Explain (Menjelaskan). Bukti-bukti yang dikumpulkan digunakan untuk 

membangun penalaran ilmiah mengapa model sebelumnya yang diajukan berubah atau 

tidak berubah untuk dipresentasikan ke guru atau komunitas lain di kelasnya. 

3. The Levels of Inquiry Model of Science Teaching 

 Model ini dikembangkan oleh Carl J. Wenning (2005) dalam pengajaran fisika di 

Sekolah Menengah yang menganut inkuiri sebagai suatu daur atau siklus. Secara singkat 

siklus model ini sebagai berikut: 

(a) Tahap Observasi. Pada tahap ini siswa mengamati fenomena yang terkait dengan  

kepentingannya dan memunculkan respons mereka. Siswa menjelaskan secara rinci 

apa yang mereka lihat. Mereka membahas tentang analogi dan contoh-contoh lain 

yang sejalan dengan fenomena yang diamati. Sebuah pertanyaan yang layak diajukan 

untuk diiinvestigasi lanjut. 
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(b) Tahap Manipulasi. Siswa menyarankan dan memperdebatkan ide-ide yang akan 

diselidiki dan mengembangkan pendekatan yang akan digunakan untuk mempelajari 

fenomena. Mereka membuat rencana untuk mengumpulkan data kualitatif dan 

kuantitatif, kemudian menjalankan rencana tersebut. 

(c) Tahap Generalisasi. Siswa membangun/mengkonstruk prinsip-prinsip atau hukum 

baru untuk fenomena yang diperlukan, memberikan penjelasan yang masuk akal dari 

fenomena. 

(d) Tahap Verifikasi. Siswa membuat prediksi dan melakukan pengujian menggunakan 

hukum/kaidah umum yang diturunkan dari tahap sebelumnya. 

(e) Tahap Aplikasi. Siswa menetapkan konsep secara mandiri yang diturunkan dan 

kesimpulan yang disepakati dan kemudian diterapkan pada situasi lain yang sesuai 

dan dibenarkan. 

4. Five Phases of Inquiry-based Learning 

 Lima tahap (5 Phases) PBI (Pembelajaran Berbasis Inkuiri) dikembangkan oleh 

Pedaste et al. (2015) sebagai hasil review terhadap ragam daur inkuiri yang dikajinya. Lima 

tahap PBI yang dikembangkan oleh Pedaste,et al. (2015), yaitu (1) orientasi, (2) 

konseptualisasi, (3) investigasi, (4) konklusi, dan (5) diskusi. Pada tahap-tahap tertentu ada 

beberapa sub-tahap lagi. Pada tahap-2 (konseptualisasi) terdapat dua sub-tahap bertanya 

(questioning) dan merumuskan hipotesis. Pada tahap-3 (investigasi) ada 3  sub-tahap, yakni 

eksplorasi, eksperimen, dan interpretasi data. Sedang pada tahap-5 (diskusi) ada 2 sub-tahap, 

yakni komunikasi dan refleksi. Secara ringkas tahapan yang diajukan oleh Pedaste, et al. 

tersebut seperti tercantum dalam Tabel 1. 
Tabel 1 Tahap dan sub-tahap kerangka-kerja PBI yang disintesis Pedaste, et al. 

Tahapan 

(Umum) 
Batasan Sub-tahapan Batasan 

Orientasi  Proses menstimuli keingintahuan tentang suatu topik dan tujuan atau arah tantangan 

belajar melalui suatu pernyataan masalah 

Konseptualisasi 

 

Proses 

menyatakan 

pertanyataan 

berbasis-teori 

dan/atau hipotesi 

Bertanya Proses merumuskan pertanyaan penelitian 

berdasarkan masalah yang dinyatakan 

Berhipotesis Proses merumuskan hipotesis yang 

didasarkan pada masalah yang dinyatakan 

Penyelidikan 

(Investigasi) 

Proses 

merencanakan 
eksplorasi atau 

eksperimentasi, 

mengumpulkan, 

dan menganalisis 

data berdasarkan 

rancangan 

eksperimen dan 

eksplorasinya 

Eksplorasi Proses menggali dan mensistemaikan data 

seseuai dengan yang telah direncanakan 
untuk menjawab pertanyaan 

penelitian/penyelidikannya 

Eksperimen Proses merancang dan melakukan 

eksperimen secara teratur untuk menguji 

hipotesis 

Interpretasi 

data 

Proses membuat makna (memaknai) data 

yang telah dikumpulkan dan mensintesisnya 

menjadi pengetahuan baru baginya 

Kesimpulan 

(Konklusi) 

Proses menggambarkan konklusi dari data yang telah dimilikinya. Membandingkan 

kesimpulan yang dibuat/ diusulkan berbasis data dengan hipotesis atau pertanyaan 

penelitian 

Diskusi Proses menyatakan/ 

menyampaikan temua-

temua pada setiap tahap 

atau daur inkuiri melalui 

mengkomunikasikannya 
dengan yang lain 

dan/atau mengontrol 

proses belajarnya atau 

Komunikasi Proses mempresentasikan luaran atau 

hasil yang diperoleh dari seiap tahap 

inkuiri atau keutuhan daur inkuiri 

kepada yang lain (teman sebaya, guru) 

dan mengumpulkan umpan-balik dari 
mereka. Diskusi dengan yang lain. 

Refleksi Proses mendeskripsikan, mengkritisi, 

mengevaluasi, dan mendiskusikan daur 
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tahap-tahapnya melalui 

aktivitas refleksi. 

inkuiri keseluruhan atau tahapan 

spesifiknya. Diskusi internal atau di 

kelasnya. 

 

C. DesainPembelajaran Kimia secara Inkuiri dengan Strategi OE3R 

 Berdasarkan kajian sains (baca “kimia’) sebagai inkuiri dan pembelajaran berbasis 

inkuiri, dengan mempertimbangkan kejelasan dari setiap langkah daur inkuiri yang 

dikembangkan, pembelajaran berbasis inkuiri yang akan diimplementasikan dalam rangka 

penelitian ini diadaptasi sebagai berikut: 

Fase-1: Orientasi. 

a. Pada tahap ini dimaksudkan untuk:  

1. Menyiapkan secara fisik, mental, dan emosional mahasiswa untuk belajar tentang 

pengetahuan/konsep; 

2. Menggali/mengeksplorasi PK (prior knowledge: konsep awal/pengetahuan prasyarat): 

bertanya tentang apa yang , apa manfaat PK itu (teoritik dan/atau aplikatifnya); 

3. Menghubungkan/membuat koneksi antara PK dengan KU (Konsep Utama  atau 

Pengatahuan) yang akan dipelajari; 

4. Memancing dan menstimuli untuk dimungkinkannya muncul atau timbul pertanyaan 

akibat koneksi PK-KU; 

5. Memotivasi mahasiswa untuk melakukan aktivitas dan menciptakan minat, 

membangkitkan/membangun/menstimuli rasa ingin tahu terhadap konsep atau  

pengetahuan yang akan dipelajari 

6. Menyampaikan kompetensi atau capaian pembelajaran matakuliah ini dan kriteria 

keberhasilannya;  

7. Menyampaikan Manfaat dan/atau Kegunaan mempelajari konsep/ pengatahuan yang 

akan dikaji; dan 

8. Mengajukan pertanyaan, masalah, dan/atau hipotesis. 

b. Organisasi Mahasiwa dalam Pembelajaran: Klasikal Aktif  

c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Menyampaikan salam, memeriksa kehadiran murid, bertanya keadaan-kesiapan-dan 

kondisi nya (catatan: jangan terlalu indvidual dan banyak yang ditanyakan, namun guru 

secara psikologi belajar sudah bisa memantau atau mengenali kesiapan belajar murid-

muridnya; 

2. Bertanya tentang PK yang dimiliki murid: apa, mengapa, dan untuk apa PK dan/atau 

belajar PK tersebut; Eksplorasi PK ini bisa dilakukan pada akhir pertemuan sebelumnya 

melalui ANGKET atau LISAN yang DIREKAM (MAHA)SISWA atau yang sejenis; 

3. Mengidentifikasi/ mengklasifikasi, menganalisis RESPON dari ANGKET/ 

PERTANYAAN yang dieksplorasi; Membahas/mendiskuksikan hasil identifikasi-

klasifikasi-analisis secara terbuka di kelas (diskusi kelas, ekspositori, dan perenungan); 

4. Menjaring, membuka forum pertanyaan (lebih baik jika muncul HIPOTESIS) dari proses 

aktivitas stimuli (stimulus-respon); 

5. Memaparkan tujuan pembelajaran/kompetensi/ capaian pembelajaran yang diharapkan, 

manfaat dan/atau kegunaan KONSEP/PENGETAHUAN yang (akan) dipelajari. 

Fase-2: Eksplorasi. 

a. Pada tahap ini dimaksudkan untuk: 

1. Menggali (mengumpulkan) data dan informasi untuk setiap topik utama, dan 

menganalisis data dan informasi berdasarkan apa yang diperoleh. Data dan/atau 

informasi disajikan oleh dosen dan/atau hasil lacak di suatu situs (tidak dibatasi/diberi 

alamat situs, tetapi diberikan kata-kuncinya); 
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2. Menghasilkan sekumpulan/setting fakta, data, dan/atau informasi sebagai sumber 

memperoleh “konsep” dari pengetahuan yang (akan) dikaji; 

3. Menginterpretasi atau memaknai data yang telah dianalisis dan mensintesis menjadi 

pengetahuan baru baginya. Data-data yang dikumpulkan sesuai atau selaras dengan topik 

utama yang dikaji; 

4. Tahap ini memerlukan ketekunan/ ketajaman/kejujuran untuk menghasilkan atau 

memperoleh bukti yang orisinal, akurat, dan otentik; Dalam hal ini secara fisik, 

memerlukan waktu dan tenaga “ekstra” di banding tahap lainnya. 

b. Organisasi Mahasiwa dalam Pembelajaran: Individual dan/atau Kelompok Kecil. 

c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Mencari bukti-bukti (evidence) atau fakta-fakta otentik, yang (dapat) dilakukan 

dengan: 

(a) berkesperimen/melakukan perobaan atau mencari, menggali informasi atau fakta 

dengan memanipulasi variabel; 

(b) mencari, menggali informasi atau fakta-fakta tanpa manipulasi variabel. Dapat 

dilakukan dengan mengamati fenomena di lingkungannya atau bereksperimen 

mandiri; 

(c) melacak fakta/data atau informasi yang berasal hasil eksperimen terdahulu, melalui 

mencermati dan/atau menganalisis TABEL, GAMBAR, DIAGRAM, FOTO, dan 

sejenisnya yang menggambar bukti empirik (data otentik) namun tidak dihasilkan 

dari eksperimennya; 

(d) menggunakan model (misalnya MOLYMOD, model kristal, dan sejenisnya) 

dimana fakta, data, dan informasi itu bersifat ABSTRAK (yang TIDAK DAPAT 

DIAMATI SECARA MAKROSKOPIK) 

2. Mengolah fakta menjadi data yang sistematik: tabulasi, sketsa, grafik, dan sejenisnya 

dari fakta/ data atau infromasi yang diperoleh dari aktivitasi fisik; 

3. Menginterpretasi atau memaknai data yang telah dianalisis dan mensintesis menjadi 

pengetahuan baru baginya. Data-data yang dikumpulkan sesuai atau selaras dengan 

topik utama yang dikaji. 

Fase-3: Eksplanasi. 

a. Pada tahap ini dimaksudkan untuk: 

1. Mengolah, menganalisis, dan menggunakan menggunakan bukti-bukti empirik hasil 

“eksplorasi” nya dijelaskan secara ilmiah (a scientific explanation) untuk: 

(a) memperoleh jawaban atas pertanyaan atau hipotesis yang mungkin muncul di 

tahap ORIENTASI; 

(b) membangun/mengkonstruks “konsep diri” atau pola pokok ilmiah berdasarkan 

fakta/data/informasi; 

(c) membuat koneksi antara (hasil) pengamatan makroskopik dan level atom atau 

molekul (microscopic level) serta menuliskan dengan “bahasa simbol”.  

2. Membangun berpikir kritis, analitis, dan konstruktif berdasar eksplorasinya untuk 

memperoleh pengetahuan/ konsep baru baginya (murid). Jadi, pada tahap ini terjadi 

“sintesis pengetahuan/ konsep baru bagi murid”; 

3. Menyusun eksplanasi mengkomuni-kasikan komunitas ilmiah (kolega di klas/sekolah, 

guru, &masyarakat lain) secara lisan (presentasi, berpendapat) dan/atau tulisan 

(postering, karya tulis). Ini sebagai perwujudan ilmiah dari “ilmuwan”, dan jati-diri 

inkuiri. 

b. Organisasi Mahasiwa dalam Pembelajaran: Klasikal Aktif  

c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 
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1. Membuat hubungan dan kekerabatan dan/atau keantagonisan antar data berbasis bukti-

bukti empirik melalui hasil analisis dari Tabel, Gambar, Diagram, Foto, dan 

sejenisnya yang telah “disistematisasikan” pada tahap eksplorasi; 

2. Membuat atau menyusun penjelasan, deskripsi, dan/atau penjabaran konseptual 

terhadap bukti-bukti otentik dari tahap atau fase eksplorasi; 

3. Membuat koneksi dan konklusi (sementara) yang tepat, dan mengkonstruk 

(pemahaman) konsep yang dipelajarinya; 

4. Membuat/menyusun penalaran, konseptualisasi, pembentukan konsep (concept 

formation); 

5. Menyatakan/menyampaikan temuan-temuan dari yang diperoleh pada tahap eksplorasi 

dan/atau investigasi. Dapat ditempuh melalui presentasi luaran atau hasil yang 

diperoleh dari eksplorasi dan mengumpulkan umpan balik dari komunitas lain dalam 

klas (teman sebaya, guru) dan mendiskusikan atau membahasnya secara klasikal; 

6. Mengkomunikasikan hasil-hasil temuan dan eksplanasinya kepada guru dan koleganya 

secara lisan (presentasi, berpendapat) dan/atau tulisan (postering, mengumpulkan 

karya tulis). 

Fase-4: Elaborasi. 

a. Pada tahap ini dimaksudkan untuk:  

1. Mengoragnisasikan kembali bukti-bukti empirik yang diperolehnya selama/dari tahap 

eksplanasi dan konstruksi konsep dan kaitannya dengan konsep tersebut yang yang 

pernah dimiliki, memperkuat, mempertajam, dan mengembangkan konsep yang 

baru dimilikinya; 

2. Mengembangkan lebih lanjut terhadap “konsep/pengetahuan barunya” dengan 

memberikan kesempatan kepada (maha)siswa untuk melengkapi, menyempurnakan, 

dan menjelaskan terhadap konsep yang telah dibangun; 

3. Berlatih menggunakan pengetahuan/ konsep baru yang dimiliki dalam “situasi” 

berbeda namun masih dalam konteks pengetahuan/konsep yang sama; 

4. Mengembangkan lebih lanjut terhadap “konsep baru”, memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menjelaskan terhadap 

konsep yang telah dibangun kembali (direkonstruksi); 

5. Membuat koneksi dan konklusi (sementara) yang tepat, dan mengkonstruk 

(pemahaman) konsep yang dipelajarinya; 

6. Menyusun “konklusi-permanen” (utuh-komprehensif) dari apa yang telah digali dan 

dan dimaknai sebagai konsep atau pengetahuan (knowledge) baginya; 

7. Elaborasi ini ditempuh melalui presentasi luaran atau hasil yang diperoleh dari 

investigasi-eksplorasi dan mengumpulkan umpan-balik dari komunitas lain dalam 

klas (teman sebaya, dosen) dan mendiskusikan atau membahasnya secara klasikal. 

b. Organisasi Mahasiwa dalam Pembelajaran:Klasikal Aktif (Individual aktif dalam 

kelompok dan/atau kelasnya) 

c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Berlatih menggunakan, memanfaatkan, atau menata kembali secara lebih sistematik 

dan organisatorik dalam suasana yang berbeda, permasalahan atau persoalan yang 

berbeda namun dalam konteks basis konsep atau pengetahuan yang baru 

diperolehnya; 

2. Mencari solusi terhadap permasalahan menggunakan konsep atau pengetahuan yang 

telah dimilikinya. Dalam hal tertentu dapat berupa menggunakan simbol, formula, dan 

sejenisnya dalam rangka mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya; 
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3. Membuat konklusi secara permanen, utuh dan komprehensif dari apa yang telah 

dibangun dan latihan-latihan yang telah dijalaninya; 

4. Mengembangkan  ide atau kreativitas berdasarkan pengetahuan baru yang 

diperolehnya. Latihan-latihan soal dengan ragam fakta atau data, perluasan variabel, 

dan sejenisnya. 

Fase-5: Refleksi. 

a. Pada tahap ini dimaksudkan untuk:  

1. Mahasiswa memonitor “diri” kemajuan belajarnya, mulai saat eksplorasi, kemajuan 

eksperimen atau koleksi datanya, berusaha untuk memahami kembali dari apa yang 

“sedang dan telah diperolehnya” hingga tahap eksplanasi/elaborasi; 

2. Mencari tahu (lebih lanjut) apa yang terjadi dan mempertimbangkan implikasi dari 

bukti-bukti yang dikumpulkan dan keterkaitannya dengan model/konsep awal (yang 

telah dimiliki); 

3. Memvalidasi hasil-hasil belajar yang telah dicapai (oleh pebelajar) dan menilai 

kinerjanya (belajarnya). Validasi dapat dilakukan dengan laporan kepada kolega 

dan/atau guru (off-line ataupun on-line) untuk memperoleh umpan-balik tentang 

konten dan kualitas hasil belajarnya; 

4. Dimungkinkan memberikan penghargaan atas KERJA KERASNYA (bersifat 

opsional); Harapannya, murid terdorong dan termotivasi untuk bekerja dalam rangka 

mencapai kompetensi atau atau capaian pembelajarannya; 

5. Menilai diri (self-assessing). Mahasiswa menyampaikan apa yang telah dikerjakan 

dengan sebaik-baiknya, apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki, dan strategi apa 

yang dibutuhkan untuk mencapai perbaikannya. Penilaian diri adalah kunci 

keberhasilan dalam perkuliahan dan karir karena dengan penilaian diri ini akan 

menghasilkan perbaikan secara berkelanjutan; 

6. Mendeskripsikan, mengkritisi, mengevaluasi, dan mendiskusikan pembelajarannya 

secara keseluruhan atau tahapan spesifiknya. Dilakukan secara diskusi kelompok, 

kelas, dan/atau secara on-line. Refleksi secara on-line penting dilakukan untuk 

memberi ruang kepada (maha)siswa yang belum atau tidak mempunyai kesempatan 

untuk memberi masukan atau mengemukakan pendapatnya secara off-line karena 

keterbatasan waktu.  

b. Organisasi Mahasiwa dalam Pembelajaran: Individual-Klasikal Aktif  

c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Membuat kesimpulan dengan kata-kata atau kalimatnya sendiri dalam bahasa yang 

sederhana, ringkas dan tegas kemudian menyampaikan rumusan simpulannya secara 

lisan dan/atau postering; 

2. Menyelesaikan tugas-tugas, latihan-latihan aplikasi dan pengembangan konsep untuk 

situasi atau konteks berbeda secara individual dan/atau kelompok kecil; 

3. Mendeskripsikan, mengkritisi, mengevaluasi belajar dan pembelajarannya secara 

keseluruhan dan/atau tahapan spesifiknya, dilakukan secara diskusi secara kelompok 

atau kelas (off-line dan/atau on-line); 

4. Idealnya, refleksi secara on-line khususnya on-line asinkron penting dilakukan untuk 

memberi ruang kepada (maha)siswa yang belum atau tidak mempunyai kesempatan 

untuk memberi masukan atau mengemukakan pendapatnya secara off-linejika adanya 

keterbatasan waktu. 
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 Strategi OE3R (Orientasi, Eksplorasi, Eksplanasi, Elaborasi, & Refleksi atau 

Orientation, Exploration, Explanation, Elaboration, and Reflection) yang dirancang ini 

merupakan strategi pembelajaran kimia yang tepat sesuai dengan karakteristik ilmu kimia, 

khususnya menurut tiga level berfikir dalam kimia (makroskopik–(sub)mikroskopik–

simbolik) dan konsep enam domain sains (konsep, proses, aplikasi, sikap, kreativitas, dan 

hakekat sains). Langkah-langkah dalam strategi ini didesain selaras dengan membelajarkan 

pebelajar (siswa/mahasiswa) sebagaimana para saintis bekerja dan berfikir. Karenanya, 

dengan implementasi strategi OE3R diyakini dapat melahirkan siswa/mahasiswa yang kreatif 

dan inovatif sebagai dampak kemampuan berfikir kritis atau HOTS yang dimiliki. 
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