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ABSTRACT 

This scientific paper writing describes the innovation of 

Information technology (IT) that’s based learning strategies in the 

midst of the Covid-19 pandemic. It’s implemented in MAN 1 

Lamongan as a digital madrasah. This innovation was developed 

in a learning tool with an IT-based scientific skill approach to 

produce catfish crackers, even though it is done online. 

A breakthrough strategy using the inquiry learning model is 

developed online in a series of learning activities that still 

emphasizes the process of thinking critically and analytically to 

find and find solutions to the problems in question. The entire 

series of activities is translated into three activities in the Learning 

Implementation Plan (RPP), namely preliminary activities, core 

activities, and closing activities. 

Of the three activities, the learning process in the core activities 

is carried out in five stages and five phases. The five stages of 

learning are applied using the MIKiR approach to the I-CARE 

flow oriented to students. So that active learning is built, and the 

process of activities is not just a transfer of knowledge, but also a 

transfer of value and a transfer of behavioral skills as it is done 

face-to-face. Given, this strategic innovation instills five things in 

students, namely disciplinary, creating, respectful, ethical, and 

synthesis. 

With these five stages and five phases, students in their learning 

can produce a catfish cracker product. The waste is not wasted 

because students use their analytical power to process the waste 

into compost. The results are a form of practical activities (KI-4) 

during the process of environment-based learning activities. 

Inquiry learning strategy breakthroughs are very important to 

implement because the learning activities run using IT-based 

strategies in active and cooperative student learning in the midst 

of the Covid-19 pandemic. 
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PENDAHULUAN
Secara konseptual, kurikulum 2013 

sebenarnya sudah cukup ideal karena 
telah memberi ruang dalam 
pengembangan potensi peserta didik di 
semua aspek. Paling tidak Undang-
Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 yang 
direvisi itu telah mengamahkan bahwa 

kompetensi peserta didik yang 
dikembangkan dan dinilai meliputi aspek 
sikap spiritual (KI-1), aspek sikap sosial 
(KI-2), aspek pengetahuan (KI-3), dan juga 
aspek ketrampilan (KI-4).  

Pengembangan dan penilaian 
terhadap keempat aspek tersebut menjadi 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini mendeskripsikan inovasi strategi pembelajaran 

berbasis Information technology (IT) di tengah pandemi covid-19 

diterapkan di MAN 1 Lamongan sebagai madrasah digital. Inovasi 

ini dikembangkan dalam perangkat pembelajaran dengan 

pendekatan scientific skill berbasis IT menghasilkan kerupuk ikan 

patin, meski dilakukan secara online.  

Terobosan strategi menggunakan model pembelajaran inkuiri 

dikembangkan secara daring dalam rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang tetap menekankan pada proses berfikir secara 

kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri solusi 

dari masalah yang ditanyakan. Seluruh rangkaian kegiatan 

dituangkan menjadi tiga kegiatan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup.  

Dari ketiga kegiatan tersebut, proses pembelajaran pada kegiatan 

inti dilakukan dalam lima tahapan dan lima fase. Kelima tahap 

pembelajaran tersebut diterapkan mengunakan pendekatan MIKiR 

alur I-CARE berorientasi peserta didik. Sehingga terbangun 

pembelajaran aktif atau active learning, dan proses kegiatannya 

pun bukan hanya sekadar transfer of knowledge, tetapi juga 

transfer of value dan transfer of behavioral skill sebagaimana 

dilakukan secara tatap muka. Mengingat, inovasi strategi ini 

menanamkan lima hal pada peserta didik, yakni disciplinary, 

creating, respectful, etichal, dan synthesiszer.  

Dengan lima tahap dan lima fase tersebut, peserta didik dalam 

pembelajarannya bisa menghasilkan sebuah produk kerupuk ikan 

patin. Limbahnya pun tidak terbuang percuma karena peserta 

didik menggunakan daya analisisnya mengolah limbah jadi 

kompos. Hasil itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) selama 

proses kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan hidup. 

Terobosan strategi pembelajaran inkuiri sangat penting diterapkan 

karena kegiatan pembelajarannya berjalan menggunakan strategi 

berbasis IT pada cara belajar siswa yang aktif dan kooperatif di 

tengah pandemi covid-19. 

Kata kunci: Perangkat, Pembelajaran, Inovasi, Strategi, 

Inkuiri 
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ukuran tercapai tidaknya komptensi 
peserta didik dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. Dan itu bukan hanya untuk 
mata pelajaran science (sains), tetapi juga 
mata pelajaran sosial dan agama, meski 
akhirnya ada sedikit revisi. Karena itu, 
kurikulum seluruh mata pelajaran, 
apakah itu pelajaran sains atau sosial, 
bahkan pelajaran agama sekalipun bisa 
dan perlu dikembangkan untuk 
tercapaianya keempat aspek tersebut 
secara komprehensif dan terintegrasi. Satu 
mata pelajaran dengan mata pelajaran lain 
juga memungkinkan untuk 
dikolaborasikan agar bisa saling 
mendukung satu sama lain. 

 Atas dasar pemikiran itu, 
kurikulum mata pelajaran (mapel) Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) yang nota bene-
nya bukan pelajaran sains bisa 
dikembangkan dengan  tujuan  utama 
tersebut. Tentu, ini menarik dan bisa 
dicontoh mapel non sains lainnya, apalagi 
untuk mapel sains. Dalam 
pembelajarannya, mapel SKI diarahkan 
bukan hanya ditekankan pada proses 
pelatihan untuk membantu siswa 
memahami pengetahuan konseptual, 
tetapi juga pengembangan kecakapan 
dengan menggunakan pengetahuannya 
dalam pemecahan masalah (problem 
solving). Bahkan, diarahkan sampai 
menghasilkan sebuah produk dari 
permasalahan yang muncul dengan 
melihat potensi lembaga pendidikan. 
MAN 1 Lamongan yang memiliki kantin 
apung misalnya, potensi kolam ikannya 
bisa dimanfaatkan dan dikembangkan 
menghasilkan produk berbasis 
lingkungan hidup.  

 Itulah pelaksaaan kegiatan 
pembelajaran yang semestinya, sehingga 
proses pembelajaran bukan hanya 
berhenti pada tataran teoritis semata, 
tetapi juga praktis. Bahkan, siswa diberi 
bekal skill atau keahlian dalam menatap 
kehidupan yang benar-benar riel dijalani 
saat ini, bukan hanya untuk esok. Dan 

alhamdulillah, sejak MAN 1 Lamongan 
punya komitmen memasukkan muatan 
lingkungan (adiwiyata) dalam 
kurikulumnya secara terintegrasi, proses 
pembelajaran di MAN 1 Lamongan 
menjadi berbeda. Semua perangkat 
pembelajaran di madrasah dikembangkan 
dengan pendekatan scientific skill berbasis 
lingkungan untuk semua mata pelajaran 
(mapel). Pendekatan ini memberikan 
kesempatan peserta didik melakukan 
kinerja ilmiah untuk menemukan dan 
merumuskan konsep-konsep 
pelajarannya. Sehingga, proses 
pembelajaran tidak membosankan bagi 
peserta didik karena peserta didik 
dilibatkan dengan pendekatan scientific 
skill berbasis lingkungan untuk 
menghasilkan sesuatu yang berguna dan 
bermanfaat di kehidupan sehari-hari.  

Namun persoalannya, sekarang 
kondisinya tidak normal seperti biasanya 
karena tengah dilanda wabah virus 
corona. Wabah covid-19 tersebut telah 
mengubah segalanya, termasuk dalam 
dunia pendidikan. Apa mungkin 
dilakukan dengan pedekatan tersebut? 
Jawabanya, sangat mungkin dilakukan 
karena dalam dunia pendidikan yang 
terpenting adalah pendekatan dan 
metodologi pembelajaran. Maka, di 
tengah situasi pandemi covid-19 seperti 
saat ini, proses pembelajaranya diarahkan 
dan dilakukan berbasis Information 
technology (IT) secara online dan itu 
menjadi pilihan sangat masuk akal dan 
sangat memungkinkan untuk dilakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, 
perangkat pembelajaran mapel-mapel lain 
di luar mapel sains bisa dikembangkan 
dengan pendekatan scientific skill berbasis 
online. Misalnya, materi Masa Kejayaan 
Dinasti Bani Abbasiyah pada Mapel SKI 
kelas XI dihubungkan dengan kondisi 
lingkungan madrasah. Peserta didik 
diajak memahami bagaimana para ilmuan 
waktu itu mampu memanfaatkan 
lingkungan untuk kemaslahatan umat 
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dengan diberi link materi yang disebar 
lewat jaringan whatsapp atau google class 
room. Peserta didik diajak menggunakan 
teknologi sederhana pemanfaatan 
lingkungan terhadap kolam ikan patin 
milik madrasah. 

Jadi, dalam proses pembelajaran SKI 
tersebut, kegiatannya bisa dilakukan tidak 
cukup hanya membekali peserta didik 
dengan penguasaan materi saja, tetapi 
perlu dibekali dengan keterampilan 
ilmiah sebagaimana meniru kegiatan 
ilmuan dalam menemukan konsep 
(Depburman,  2002). Tentunya, proses 
pembelajaran dilakukan dengan inovasi 
dikembangkan dalam rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada 
proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
solusi dari masalah yang ditanyakan. 
Seluruh rangkaian kegiatan dituangkan 
jadi tiga kegiatan pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yakni 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup.  

Dari ketiga kegiatan tersebut, proses 
pembelajaran pada kegiatan inti 
dilakukan dalam lima fase. Kelima fase 
pembelajaran tersebut diterapkan 
mengunakan pendekatan MIKiR alur I-
CARE berorientasi peserta didik. Maksud 
dari alur I-CARE adalah dalam kegiatan 
tersebut dirancang dengan alur mulai dari 
kegiatan introduction, dilanjut kegiatan 
connection, lalu aplikacation, diteruskan 
kegiatan reflection, dan diakhiri dengan 
kegiatan extension.  

Perencanaan pembelajaran dengan 
alur pembelajaran seperti ini, maka akan 
terbangun pembelajaran aktif atau active 
learning, dan proses kegiatannya pun 
bukan hanya sekadar transfer of 
knowledge, tetapi juga transfer of value 
dan transfer of behavioral skill 
sebagaimana dilakukan secara tatap 
muka. Mengingat, inovasi strategi ini 
menanamkan lima hal pada peserta didik, 
yakni disciplinary (kedisiplinan), creating 

(kemampuan mencipta), respectful 
(respek), etichal (etika), dan synthesiszer 
(daya analisis). 

Dengan lima tahap tersebut, peserta 
didik dalam pembelajarannya bisa 
menghasilkan sebuah produk kerupuk 
ikan patin. Dan limbahnya pun tidak 
terbuang percuma karena peserta didik 
menggunakan daya analisisnya untuk 
mengolah limbah menjadi kompos. Hasil 
itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) 
selama proses kegiatan pembelajaran 
berbasis lingkungan hidup. Dalam proses 
pembelajaranya dilakukan dengan 
menggunakan inovasi strategi 
pembelajaran inkuiri.  

 
KAJIAN PUSTAKA DAN METODOLOGI 

A. Inovasi Strategi Pembelajaran 
Kata inovasi atau inovatif berasal dari 

kata sifat bahasa Inggris inovative. Kata 
ini berakar dari kata kerja to innovate yang 
mempunyai arti menemukan (sesuatu 
yang baru). Sedang pengertian dari 
strategi dalam dunia pendidikan, bisa 
diartikan sebagai suatu cara atau metode 
kegiatan untuk mencapai suatu tujuan 
pendidikan (Carolyn, 2006). 

Jadi, definisi strategi pembelajaran 
bisa diartikan sebagai sebuah 
perencanaan yang berisi tentang 
rangkaian kegiatan yang didesain untuk 
mencapai tujuan-tujuan pendidikan 
tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran 
inovatif dapat diartikan sebagai 
pembelajaran yang dirancang oleh guru, 
yang sifatnya baru, tidak seperti yang 
biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk 
menfasilitasi siswa dalam membangun 
pengetahuan sendiri dalam rangka proses 
perubahan perilaku ke arah yang lebih 
baik sesuai dengan potensi dan perbedaan 
yang dimiliki siswa. Dalam konteks 
belajar mengajar, inovasi strategi 
pembelajaran dapat berarti program yang 
dibuat sebagai upaya mencari pemecahan 
suatu masalah. Itu disebabkan, karena 
program pembelajaran tersebut belum 
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pernah dilakukan atau program 
pembelajaran yang sejenis sedang 
dijalankan akan tetapi perlu perbaikan. 
B. Information Technology ( IT ) 

Information technology (IT) atau 
Teknologi Informasi adalah istilah umum 
untuk teknologi apa pun yang membantu 
manusia dalam membuat, mengubah, 
menyimpan, mengomunikasikan, 
dan/atau menyebarkan informasi. 
(Williams dan Sawyer, 2007). Jadi, IT 
menyatukan komputasi dan komunikasi 
berkecepatan tinggi untuk data, suara, 
dan video. Contoh dari teknologi 
informasi bukan hanya berupa komputer 
pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan 
rumah tangga elektronik, dan peranti 
genggam modern (misalnya ponsel). 

Dalam inovasi strategi pembelajaran 
ini, IT dimaksudkan adalah teknologi 
digital yang dimanfaatkan untuk 
mendukung proses pembelajaran yang 
dipakai, termasuk aplikasinya seperti 
group WhatsApp, google meet, google 
classroom, google form, zoom, hingga channel 
youtube. Selama proses pembelajaran, 
seperangkat teknologi tersebut dipakai 
sebagai solusi kegiatan pembelajaran di 
tengah pandemi covid-19 yang tengah 
melanda akhir-akhir ini. 

 
C. Model Pembelajaran Inkuiri  

Istilah inkuiri berasal dari kata “to 
inquire” yang punya arti terlibat atau ikut 
serta. Metode pembelajarannya sering 
juga dinamakan dengan strategi heuristic 
(Sanjaya, 2012). Strategi ini merupakan 
bentuk dari pendekatan pembelajaran 
yang berorientasi kepada siswa. Strategi 
pembelajaran inkuiri berisi rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang menekankan 
pada proses berfikir secara kritis dan 
analitis untuk mencari dan menemukan 
sendiri jawaban dari suatu masalah yang 
dipertanyakan.  

Metode inkuiri sesuai pendapat Niken 
Indraswati (2011) memiliki kegunaan 
tertentu di antaranya adalah; (1) 

mengembangkan sikap, keterampilan 
untuk mampu memecahkan masalah, 
serta mengambil keputusan secara 
objektif dan mandiri; (2) mengembangkan 
kemampuan berpikir para siswa yang 
terdiri atas serentetan keterampilan-
keterampilan yang memerlukan latihan 
dan pembiasaan; (3) melatih kemampuan 
berpikir melalui proses alam situasi yang 
benar-benar dihayati; dan (4) 
mengembangkan sikap ingin tahu, 
berpikir objektif, mandiri, kritis, analitis, 
baik secara individual maupun 
berkelompok. 

Dalam tulisan ini, metode inkuiri 
dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan konstruktivistik berbasis 
digital online. Dan agar proses kegiatan 
pembelajarannya terarah dan terukur 
dengan pendekatan ini, guru 
merencanakan pembelajaran; 
menyiapkan media pembelajaran, dan 
melaksanakan kegiatan pembelajaran 
secara maksimal. Dengan demikian, guru 
tetap berperan sebagai instrumen utama 
dalam pelaksanaan pembelajaran, yang 
dapat mengukur berhasil atau tidaknya 
sebuah pembelajaran yang telah 
dirancang sebelumnya dengan 
pendekatan inkuiri. 

Dalam pembelajarannya, peserta 
didik juga dibekali scientific skill  untuk 
merancang langkah-langkah kerja sendiri, 
keterampilan proses, dan melaporkan 
hasil praktik, baik dalam laporan maupun 
presentasi. Dan untuk membantu peserta 
didik dalam mengembangkan  scientific 
skill, peserta didik dilibatkan dalam 
berbagai keaktifan dan perlu  menemukan  
cara-cara tepat untuk menilai performa 
peserta didik dalam keaktifan tersebut 
dan memberikan umpan balik tepat pada 
waktunya. Bekerja sama dalam 
melakukan proses ilmiah, mendorong 
siswa membangun pemahaman mereka 
sendiri dari konsep-konsep ilmu 
pengetahuan dengan menciptakan suatu 
lingkungan untuk mengembangkan 
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pemikiran, penalaran, diskusi, dan 
keterampilan ilmiah (Carolyn, 2006). 
Scientific skill sangat penting dan bukan 
hanya penekanan pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah saja, namun 
berpusat pada fenomena-fenomena alam 
(Jegede & Okebukola, 2007). Inilah yang 
dilakukan dalam pembelajaran SKI 
dengan mengkaitkan materi yang 
diajarkan dengan potensi lingkungan 
yang dimiliki MAN 1 Lamongan berupa 
kolam ikan patin di bawah kantin apung. 
Dan potensi lingkungan tersebut juga bisa 
diterapkan pada potensi lingkungan di 
sekitar tempat tinggal siswa masing-
masing, tidak harus di madrasah di 
tengah situasi pandemi covid-19 sekarang 
ini. 

 
D. Pendekatan MIKiR 

Pendekatan Pembelajaran MIKiR 
merupakan pendekatan pembelajaran 
yang diterapkan melalui mengamati, 
interaksi komunikasi dan refleksi atau 
disingkat dengan istilah MIKiR. 
Pendekatan ini dikembangkan oleh 
Tanoto Fondation, sebuah lembaga 
professional bergerak di bidang 
pendidikan dan pembelajaran. MIKiR 
merupakan unsur dari pembelajaran aktif 
yang dikenalkan oleh Tanoto Foundation 
kepada berbagai sekolah mitra Tanoto 
Foundation. MIKiR merupakan akronim 
dari mengalami, interaksi, komunikasi, 
dan refleksi.  

Pendekatan berusaha menjawab 
tantangan abad 21 dan mempraktiskan 
unsur 5M yang ada dalam Kurikulum 13. 
Pendekatan ini diharapkan memampukan 
peserta didik untuk lebih kreatif, mampu 
berkolaborasi dalam tim, dan kritis selama 
pembelajaran berlangsung. Konsep 
MIKIR itu mengubah konsep guru yang 
tadinya cuman memberi informasi terus 
anak-anak menulis, mendengarkan, 
menerima informasi dari guru dan 
mengingat saja. Kalau konsep mikir itu, 

anak-anak diajak untuk ikut berkreasi 
dalam proses pembelajaran.  

Dalam pembelajaran dengan 
pendekaran Mikir, siswa diajak untuk 
mengalami dengan cara melakukan 
percobaan, membuat sesuatu dan 
mengamati langsung objek yang 
dipelajari. siswa harus bekerjasama di 
kelompok berbeda-beda, 
mempresentasikan di depan kelas 
sehingga mendorong rasa percaya diri 
dan juga merefleksi kekurangan semua 
aspek pembelajaran yang sudah 
dilangsungkan yang menjadikan mereka 
kritis.  

MIKiR merupakan kegiatan yang 
harus terjadi pada diri siswa selama 
pembelajaran. Pendekatan MIKiR 
dirancang dengan alur I-CARE, yakni: 

 I : Indroduction,  
C : Connection,  
A : Aplication,  
R : Reflection,  
E : Extension. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Inovasi Strategi Pembelajaran 

Inkuiri  Menghasilkan Krupuk Ikan 
Patin  
Penulisan pembelajaran SKI 

menghasilkan produk berupa perangkat 
pembelajaran dengan inovasi strategi 
pembelajaran inkuiri. Produk yang 
dikembangkan dan diuji validitas, 
efektivitas, dan kepraktisanya adalah 
perangkat pembelajaran, yaitu 
pengembangan silabus, Rencana  
Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), bahan   
ajar,  Lembar   Diskusi   Peserta   Didik 
(LDPD), dan lembar penilaian scientific 
skill. Prosedur penulisan yang digunakan 
mengacu pada prosedur penelitian 
pengembangan yang dikembangkan oleh 
Sugiyono (2010) dengan beberapa 
modifikasi kondisional. Tahapan 
penulisan karya ini adalah sebagai 
berikut: 
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1. Studi Pendahuluan 
Studi pendahuluan bertujuan 

mengumpulkan data dan informasi 
kebutuhan peserta didik, madrasah, dan 
masyarakat, sehingga dapat digunakan 
menetapkan arah penyelesaian 
permasalahan yang muncul. Dari situ 
peserta didik bisa diarahkan untuk 
menerapkan pemahamanya berbasis 
lingkungan pada kolam ikan patin 
menghasilkan kerupuk. 
2. Tahap Pengembangan 

Berdasarkan identifikasi masalah, 
perangkat pembelajaran kemudian 
dikembangkan dengan  strategi 
pembelajaran inkuiri berbasis masalah 
lingkungan pada kolam ikan patin. 
Perangkat tersebut meliputi silabus, RPP, 
bahan ajar, LDPD, dan lembar penilaian 
scientific skill. 
3. Validasi Desain 

Sebelum perangkat pembelajaran 
diimplementasikan, terlebih dahulu 
dikonsultasikan pada pakar atau ahli yang 
sudah berpengalaman. Validasi desain 
merupakan proses kegiatan untuk menilai 
apakah rancangan perangkat 
pembelajaran ini sudah rasional dan 
menunjukkan strategi pembelajaran 
inkuiri atau belum. Dikatakan secara 
rasional karena validasi di sini masih 
bersifat penilaian berdasarkan  pemikiran  
rasional,  belum  fakta di lapangan. 
Validitas perangkat mengacu pada 
kriteria Hobri (2009).  
4. Ujicoba Terbatas 

Ujicoba terbatas dilakukan untuk 
menyempurnakan perangkat 
pembelajaran yang telah  divalidasi,   
lembar   observasi   dan test kognitif yang 
akan digunakan. Ujicoba terbatas  
dilakukan secara online dengan 
memanfaatkan seperangkat teknologi 
yang ada, mulai apliaksi google meet, 
googol classroom, zoom, WhatsApp, 
hingga youtube sebanyak 10 peserta didik 
dengan model  percobaan studi satu 
kasus. 

5. Revisi I 
Konsultasi dengan pakar 

menghasilkan perangkat pembelajaran 
yang masih harus direvisi, di antaranya 
isi, bahasa dan tata tulis yang digunakan 
dalam perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. 
6. Revisi II 

Revisi dilakukan jika masih ada 
perangkat pembelajaran atau instrumen 
penelitian dinilai kurang atau belum 
dapat terbaca atau digunakan dengan 
baik. Produk atau instrumen yang telah 
disempurnakan digunakan dalam uji coba 
skala luas. 
7. Ujicoba Skala Luas 

Ujicoba pada skala luas dilakukan 
pada peserta didik MAN 1 Lamongan 
kelas XI semester ganjil dengan cara 
membandingkan antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol dengan analisis uji 
banding dua sampel. Hasilnya, sesuai 
dengan data berikut ini:  
 

Tabel 1. Validitas Perangkat 
Pembelajaran Hasil Pengembangan 
 

No 
Komponen 
Perangkat 

Pembelajaran 
yang 

Dikembangkan 

Rerata 
Skor 

Validitas 
(%) 

Kriteria 

1 Silabus 97,73 Sangat 
valid 

2 RPP 95,00 Sangat 
valid 

3 Bahan Ajar 94,10 Sangat 
valid 

4 Lembar Diskusi 
Peserta Didik 
(LDPD) 

97,00 
Sangat 
valid 

5 Lembar 
penilaian 
keaktifan 
peserta didik 
dalam 
praktikum 

86,67 

Sangat 
valid 

6 Lembar 
penilaian kinerja 
peserta didik 
dalam 
praktikum 

92,00 

Sangat 
valid 
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7 Lembar 
penilaian karya 
peserta didik 
(laporan 
praktikum) 

88,00 

Sangat 
valid 

8 Lembar 
penilaian 
kemampuan 
presentasi 
peserta didik 

82,67 

Sangat 
valid 

 
Menurut Hobri (Hobri, 2009) 

perangkat pembelajaran dinyatakan 
berhasil kalau validitas isi telah 
dinyatakan valid atau sangat valid oleh 
pakar atau praktisi, praktis,  dan efektif. 
Efektif tidaknya bisa diukur dari tiga 
indikator, yakni: (a) kinerja ilmiah peserta 
didik tumbuh, (b) rerata prestasi belajar 
kelas eksperimen lebih tinggi secara 
signifikan dari pada  kelas  kontrol,  dan  
(c)  minimal  terdapat 75 % peserta didik 
yang tuntas belajar secara klasikal.  

 
B. Analisis Pelaksanaan Inovasi 

Strategi Pembelajaran Inkuiri 
Menghasilkan Kerupuk Ikan Patin 
Berdasarkan hasil pelaksanannya 

sesuai dengan observasi silabus dan RPP 
mata pelajaran SKI MAN 1 Lamongan 
diperoleh data bahwa pembelajaran SKI 
MAN 1 Lamongan sudah tidak lagi 
berpusat pada guru (teacher centered). 
Pembelajarannya dilakukan dengan 
Inovasi strategi inkuiri yang 
dikembangkan dalam rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada 
proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
solusi dari masalah yang ditanyakan. 
Seluruh rangkaian kegiatan dituangkan 
menjadi tiga kegiatan pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yakni 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup.  

Pada kegiatan pendahuluan, guru 
menyampaikan Kompetensi Dasar (KD) 
3.4 yang akan diajarkan, yakni 
menganalisis perkembangan peradaban 

dan ilmu pengetahuan masa Bani 
Abbasiyah di Baghdad. Selain 
menyampaikan apa yang dicapai dalam 
pembelajaran secara daring atau online, 
guru juga menyampaikan manfaat materi 
yang akan dipelajari dalam kehidupan 
sehari-hari. Kemudian memberikan garis 
besar cakupan materi dan kegiatan yang 
dilakukan, serta menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian yang akan dipakai 
secara online. Dan biar semua proses 
kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 
dengan plaining atau rencana, guru 
sebelumnya menyiapkan semua 
perangkat yang dibutuhkan, mulai 
seperangkat aplikasi teknologi yang 
mendukung mulai WhatsApp, zoom, 
google meet, hingga link youtube. Dan 
tidak kalah pentingnya adalah buku 
pegangan siswa berupa UKBM (Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM angat 
menentukan karena di dalamnya telah 
berisi petunjuk dan panduan pada siswa 
apa yang harus dilakukan selama 
mengikuti pembelajaran. 

Tahap berikutnya adalah kegiatan 
inti. Proses pembelajaran pada kegiatan 
inti dilakukan dalam lima fase, yakni.  
1. Fase I : Mencermati Fenomena Alam 

Pada fase ini peserta didik diajak 
mencermati video atau gambar materi 
yang diajarkan sesuai KD 3.4. Peserta 
didik juga diajak mengamati materi 
pelajaran dengan mengaitkan fakta sekitar 
sesuai materi yang diajarkan, yakni 
keberadaan kolam ikan patin di bawah 
kantin apung di belakang madrasah yang 
dimiliki dan dikelolah MAN 1 Lamongan. 
Dan karena situasi pandemi covid-19, 
maka pembelajaran dilakukan secara 
daring atau online, para siswa dibekali 
semua materi pembelajaran yang bisa 
dilihat di link pembelajaran, termasuk 
tutorial yang dishare ke semua peserta 
didik. 
2. Fase II : Mengajukan Masalah 

Pada fase ini, siswa diberi keleluasaan 
untuk mengajukan berbagai macam 
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pertanyaan dan persoalan yang ditemui 
dari materi yang dikaitkan dengan 
lingkungan sekitar, yakni kolam ikan 
patin milik madrasah atau kolam ikan 
yang ada di sekitar rumah peserta didik. 
Pertanyaaan dilakukan secara online 
dengan menggunakan aplikasi zoom. 
Peserta didik diajak melakukan eksplorasi 
melalui berbagai sumber yang ada. Guru 
juga memberikan pertanyaan dalam kartu 
soal untuk dijawab secara online oleh 
siswa maupun perwakilan kelompok 
siswa. 
3. Fase III : Mengajukan Dugaan 

Pada fase ini, peserta didik didorong 
mengajukan dugaan dengan melakukan 
penalaran terhadap kemungkinan 
pertanyaan, termasuk potensi kolam ikan 
patin tersebut. Pada fase ini, mulai muncul 
beberapa ide untuk memanfaatkan 
potensi ikan patin di kolam tersebut, salah 
satunya dengan memproduksi kerupuk 
ikan patin. Gagasan tersebut terinspirasi 
dari prestasi yang dicapai pada masa 
Khalifah Bani Abbasiyah ke-5 Harun 
ArRasyid yang mampu menyulap potensi 
lingkungan sekitar untuk kemaslahatan 
umat kala itu.  
4. Fase IV : Mengumpulkan Data  

Pada fase ini, peserta didik 
mengumpulkan data. Peserta didik dapat 
memprediksi dugaan yang paling tepat 
sebagai dasar merumuskan suatu 
kesimpulan. Dengan dipandu guru, 
peserta didik mengumpulkan data terkait 
dengan pembuatan kerupuk dari ikan 
patin untuk dijadikan sebuah produk 
dalam praktiknya (KI-4).Dan sebagai 
pedoman bagi siswa, guru membagikan 
link tutorial membuat kerupuk ikan patin. 
5. Fase V : Merumuskan Kesimpulan 

Pada fase ini, peserta didik 
merumuskan kesimpulan. Peserta didik 
menyajikan hasil temuannya terkait 
pembuatan kerupuk dengan 
memanfaatkan potensi lingkungan sekitar 
madrasah sebagai bahannya. Ikan patin 

yang ada di kolam bawah kantin apung 
MAN 1 Lamongan menjadi bahannya. 

Kelima fase tersebut diterapkan 
mengunakan model pembelajaran inkuiri 
dengan pendekatan MIKiR alur I-CARE 
berorientasi peserta didik. Pendekatan 
MIKiR yang dimaksudkan adalah 
pendekatan pembelajaran yang 
diterapkan melalui mengamati, interaksi 
komunikasi dan refpeksi atau disingkat 
dengan istilah MIKiR. Pendekatan ini 
dikembangkan oleh Tanoto Fondation, 
sebuah lembaga professional bergerak di 
bidang pendidikan dan pembelajaran. 
MIKIR merupakan unsur dari 
pembelajaran aktif yang dikenalkan oleh 
Tanoto Foundation kepada berbagai 
sekolah mitra Tanoto Foundation. MIKIR 
merupakan akronim dari mengalami, 
interaksi, komunikasi, dan refleksi.  

Pendekatan berusaha menjawab 
tantangan abad 21 dan mempraktiskan 
unsur 5M yang ada dalam Kurikulum 13. 
Pendekatan ini diharapkan memampukan 
peserta didik untuk lebih kreatif, mampu 
berkolaborasi dalam tim, dan kritis selama 
pembelajaran berlangsung. Konsep 
MIKIR itu mengubah konsep guru yang 
tadinya cuman memberi informasi terus 
anak-anak menulis, mendengarkan, 
menerima informasi dari guru dan 
mengingat saja. Kalau konsep mikir itu, 
anak-anak diajak untuk ikut berkreasi 
dalam proses pembelajaran.  

Dalam pembelajaran dengan 
pendekaran MIKiR, siswa diajak untuk 
mengalami dengan cara melakukan 
percobaan, membuat sesuatu dan 
mengamati langsung objek yang 
dipelajari. siswa harus bekerjasama di 
kelompok berbeda-beda, 
mempresentasikan di depan kelas 
sehingga mendorong rasa percaya diri 
dan juga merefleksi kekurangan semua 
aspek pembelajaran yang sudah 
dilangsungkan yang menjadikan mereka 
kritis.  
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MIKiR merupakan kegiatan yang 
harus terjadi pada diri siswa selama 
pembelajaran. Pendekatan MIKiR 
dirancang dengan alur I-CARE, yakni I: 
Introduction, C: Connection, A: 
Aplication, R: Reflection, dan E: 
Extension. Jadi, ada lima tahap dalam 
pembelajaran menggunakan pendekatan 
MIKiR alaur I-CARE ini, yakni 
Introduction, Connection, Aplication, 
Reflection, dan terakhir adalah Extension 
atau perluasan. 

Dengan inovasi strategi pembelajaran 
ini, akan terbangun pembelajaran aktif 
atau active learning, dan proses 
kegiatannya pun bukan hanya sekadar 
transfer of knowledge, tetapi juga transfer of 
value dan transfer of behavioral skill 
sebagaimana dilakukan secara tatap 
muka. Mengingat inovasi strategi ini 
menanamkan lima hal pada peserta didik 
sebagaimana pendapat Howard Gardner, 
yakni disciplinary (kedisiplinan), creating 
(kemampuan mencipta), respectful 
(respek), etichal (etika), dan synthesiszer 
atau daya analisis (Howard Gardner, 
2006). 

Dengan lima tahap tersebut, peserta 
didik dalam pembelajarannya 
menghasilkan sebuah produk kerupuk 
ikan patin. Dan limbahnya pun tidak 
terbuang percuma karena peserta didik 
menggunakan daya analisisnya untuk 
mengolah limbah menjadi kompos. Hasil 
itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) 
selama proses kegiatan pembelajaran 
berbasis lingkungan hidup. Terobosan 
strategi pembelajaran inkuiri ini sangat 
penting diterapkan karena kegiatan 
pembelajarannya dilakukan dengan 
menggunakan strategi berbasis pada cara 
belajar siswa aktif dan kooperatif. 

Hasil kegiatan dari lima fase tersebut 
kemudian dituangkan dalam kesimpulan 
untuk menjadi bahan praktik. Pada 
pelaksanaan praktikum, peserta didik 
dirangsang berpikir ilmiah dalam 
merancang percobaan sendiri, dipandu 

guru untuk melakukan langkah-langkah 
kerja yang sudah dirumuskan guru dalam 
petunjuk praktikum. Dalam kegiatan, 
tidak ada penilaian   proses   kegiatan   dari   
peserta didik dan pada akhir praktikum, 
peserta didik hanya dituntut 
menunjukkan hasil praktikum melalui 
laporan tertulis dan produk.  

Di sinilah pentingnya perangkat 
pembelajaran SKI juga dikembangkan 
dengan Inovasi strategi pembelajaran 
inkuiri dengan pendekatan scientific skill 
berbasis masalah lingkungan. Dengan 
metode itu, peserta didik akan bisa 
melakukan kinerja ilmiah untuk 
menemukan dan merumuskan konsep, 
mengkomunikasikan, dan 
mengimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Hasil produk kerupuk ikan patin yang 
dihasilkan dari kolam madrasah menjadi 
salah satu wujudnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Data Pembelajaran Inkuiri Peserta 
Didik 

 
Data penerapan inovasi strategi 

pembelajaran inkuiri  dengan pendekatan 
scientific skill dalam kelas eksperimen 
dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 
menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan perangkat pembelajaran 
inkuiri dengan pendekatan scientific skill, 
secara klasikal peserta didik memiliki 
scientific skill yang tinggi. 

Hasil prestasi belajar kelas 
eksperimen yang menunjukkan 80,00% 
berarti sudah tuntas KKM, dan uji 
banding diperoleh rerata kelas 
eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 
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kontrol. Hal ini menunjukkan 
pengembangan perangkat pembelajaran 
dengan inovasi strategi pembelajaran 
inkuiri dengan pendekatan scientific skill 
lebih baik diterapkan dari pada perangkat 
pembelajaran lama yang diterapkan di 
MAN 1 Lamongan. Hal   ini   sesuai   
dengan   penelitian   Wardani  (2009), yang 
menyatakan dalam pembelajaran, peserta 
didik perlu dibekali keterampilan ilmiah, 
untuk memotivasi belajar peserta didik 
dan  membantu   peserta   didik dalam 
pemecahan masalah dan ada korelasi 
positif antara scientific skill dengan 
prestasi belajar peserta didik, sesuai juga 
dengan hasil penelitian Fitri  (2011),   
menyatakan adanya pengaruh antara 
motivasi dan keterampilan proses sains 
dengan prestasi belajar peserta didik. 
Hasil ini juga selaras dengan penelitian 
Sunoto (2002. Dalam penelitian Sunoto 
tersebut dinyatakan bahwa keterampilan 
proses dengan metode disebut mampu 
meningkatkan prestasi belajar peserta 
didik, sehingga metode pembelajaran itu 
perlu dilakukan sebagai salah satu 
pendekatan belajar.  

Data respon peserta didik 86,67% 
tercatat memberikan respon dengan baik, 
dan penilaian keterterapan oleh praktisi 
juga diperoleh rata-rata skornya adalah 
97,60%. Hasil data ini sekaligus 
memberikan gambaran bahwa perangkat 
pembelajaran dengan inovasi strategi 
inkuiri ini praktis diterapkan dalam 
pembelajaran SKI, juga sangat 
direkomendasi untuk diterapkan sebagai 
perangkat pembelajaran mata pelajaran 
lain. Keterterapan suatu perangkat 
pembelajaran akan berpengaruh terhadap 
capaian perastasi belajar peserta didik. 
Tentu, hasil ini sesuai  hasil penelitian 
Prasetyo  et al. (2011) yang menyebutkan 
bahwa keterterapan perangkat 
pembelajaran dengan dan prestasi belajar 
peserta didik punya pengaruh signifikan. 

Hasil penerapan inovasi strategi 
pembelajaran inkuiri yang dikembangkan 

berbasis IT dalam perangkat pembelajaran 
SKI mampu menghasilkan kerupuk  ikan 
patin. Bila SKI yang nota bene-nya bukan 
meripakan mapel sains, bisa apalagi 
mapel sains seperti biologi dan mapel 
lainnya. Dan kerupuk ikan patin yan 
dihasilkan itu kini juga menjadi salah satu 
produk andalan siswa MAN 1 Lamongan 
sebagai madrasah adiwiyata. Produk 
kerupuk itu juga selalu jadi salah satu 
produk yang dipajang dalam setiap kali 
ada ivent adiwiyata madrasah.  

 
PENUTUP 
A. Simpulan  

Inovasi strategi pembelajaran inkuiri 
dengan pendekatan MIKiR alur I-CARE 
berbasis IT sangat penting dan perlu 
diterapkan sebagai solusi kegiatan 
pembelajaran di tengah pandemi covid-
19. Bahkan hasil penerapan terobosan 
strategi inkuiri pada mapel SKI kelas XI 
MAN 1 Lamongan mampu diarahkan 
menghasilan sebuah produk kerupuk ikan 
patin hasil kolam milik madrasah. 
Penerapan inovasi strategi ini juga 
mendorong pembelajaran tidak lagi 
berpusat pada guru (teacher centered).  

Dalam praktiknya, inovasi staregi 
inkuiri tersebut dikembangkan dengan 
pendekatan scientific skill. 
Pengembangan perangkat pembelajaran 
dilakukan dengan menekankan pada 
proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
solusi dari masalah yang ditanyakan. 
Kegiatan pembelajarannya berpusat pada 
peserta didik. Peserta didik dihadapkan 
untuk menyelesaikan masalah ilmiah 
yang nyata, sehingga pembelajaran dapat 
meningkatkan scientific skill peserta 
didik. Produk yang dikembangkan   
berupa   silabus, RPP, bahan ajar, LDPD, 
dan instrumen penilaian peserta didik. 

 
B. Saran  

Terobosan strategi pembelajaran 
inkuiri ini sangat penting diterapkan 
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karena kegiatan pembelajarannya 
dilakukan dengan menggunakan inovasi 
strategi inkuiri berbasis IT. Selain 
membuat cara belajar siswa aktif dan 
kooperatif, inovasi pendekatan strategi ini 
juga bisa menghasilan produk dari 
potensi alam sekitar madrasah.  

Madrasah maupun stakeholder 
lainnya ke depan diharapkan memberikan 
dukungan lebih, sehingga peserta didik 
tidak hanya pintar secara intelektual, 
tetapi juga punya ketrampilan. Dan yang 
paling penting, peserta didk punya 
kepekaan untuk memanfaatkan potensi 
lingkungan yang tersedia dan dimiliki 
madrasah atau sekolah. 
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