
 

ARTIKEL ILMIAH 

 

ANALISIS KETERLAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

TERBIMBING  DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMAMPUAN  

BERPIKIR KRITIS  SISWA PADA MATERI  

ASAM DAN BASAKELAS XI IPA 

 SMA N 7 KOTA JAMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Ellisa Putriyani 

RRA1C112009 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JAMBI 

JULI 2017 

 

 

 



1 
 



2 
 

ANALISIS KETERLAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI      

    TERBIMBING  DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMAMPUAN 

          BERPIKIR KRITIS  SISWA PADA MATERI ASAM DAN BASA 

KELAS XI  IPA SMA N 7 KOTA JAMBI 

Oleh  

Ellisa Putriyani
1
,Yusnelti

2, 
M. Haris Effendi

2 

 
1
Alumni Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Jambi 

2
Staf Pengajar Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Jambi 

email : Elisaputriyani@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi asam dan basa kelas XI IPA SMA N 7 Kota Jambi. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan desain Mix Method yang 

merupakan desain pembelajaran yang berfokus pada pengumpulan dan analisis 

data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik  

pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling   penentuan 

sampel dilakukan secara undian dan diperoleh  kelas XI IPA 1 sebagai kelas 

eksperimen. Instrument penelitian berupa lembar observasi keterlaksanaan model 

inkuiri terbimbing oleh guru maupun siswa serta lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis siswa. Keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri tebimbing oleh 

guru dikategorikan baik dengan rata-rata persentase 77,31% dan siswa 74,51%, 

serta kemampuan berpikir kritis siswa sebesar71,87% dengan kategori baik. Data 

keterlaksanaan model oleh siswa dan kemampuan berpikir kritis berdistribusi 

nomal (0,151>0,05),(0,156>0,05)  dan homogen (0,149>0,05). Hasil uji regresi 

linear menggunakan product moment diperoleh r=0,519 dengan tingkat hubungan 

pada kategori sedang, nilai signifikansi 0,00 < 0,05 yang berarti terdapat korelasi 

yang signifikan. Selanjutnya dilakukan uji t dengan diperoleh thitung>ttabel (3,213 > 

1,701) dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00 < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlaksanaan  

model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi asam dan basa di kelas XI IPA SMA N 7 Kota Jambi. 

 

Kata Kunci: Model Inkuiri Terbimbing, Berpikir Kritis dan Asam Basa. 

PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan salah 

satu sarana yang digunakan 

pemerintah dalam rangka 

mengembangkan dunia pendidikan. 

Salah satu hal yang diperlu 

diperhatikan dan diperbaiki dengan 

adanya pendidikan adalah proses 

berpikir seseorang siswa dalam 

pembelajaran. Seperti pendapat 

(Irham & Wiyani, 2013) 

mengemukakan bahwa berpikir 
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merupakan proses yang penting 

dalam dunia pendidikan, belajar dan 

pembelajaran. Proses berpikir pada 

siswa merupakan wujud keseriusan 

dalam belajar, proses belajar 

mengajar bertujuan untuk 

membangun dan membentuk 

kebiasaan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yan 

dihadapi dengan baik, benar, efektif 

dan efesien. 

Salah satu proses berpikir 

yang perlu diperhatikan yaitu 

kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam memecahkan permasalahan. 

Untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, siswa bukan hanya 

dituntut untuk mendapatkan 

pengalaman belajar dari guru, namun 

juga dituntut pula agar dapat 

mengkontruksi pengetahuan serta 

pengalamannya sendiri.  

Melalui observasi dan 

wawancara pada guru kimia di SMA 

Negeri 7 kota Jambi menunjukkan 

bahwa masih banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam 

memahami materi kimia, khususnya 

materi asam dan basa, sedangkan 

guru dalam proses pembelajarannya 

cenderung hanya menyajikan materi 

secara teoritik dan membahas soal-

soal ketika proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Karena 

pembelajaran yang bersifat 

konvensional tersebut, siswa kurang 

memiliki rasa ingin tahu dalam 

mencari informasi, kurang tanggap 

dalam menanggapi masalah, serta 

kurang aktif dalam bertanya ataupun 

menjawab pertanyaan yang 

menyebabkan kemampuan berpikir 

kritis siswa cenderung menjadi 

lemah. Oleh sebab itu, dalam 

pelajaran asam dan basa perlu 

dilakukan suatu pratikum yang 

sesuai dengan karakteristik materi.  

Dengan demikian, maka guru harus 

pandai dalam memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang kan diajarkan. 

Model yang baik merupakan 

model yang dapat berfungsi 

mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Salah satu 

model tersebut yaitu model 

pembelajaran inkuiri, dalam hal ini 

berlandaskan dengan adanya 

pertanyaan yang diberikan. Suyanti 

2010) juga mengatakan bahwa tujuan 

utama pembelajaran inkuiri adalah 

mendorong siswa untuk dapat 

mengembangkan disiplin intelektual 

dan ketrampilan berpikir dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan 

Model inkuiri dikelompokkan 

menjadi tiga tipe, inkiri bebas, 

inkuiri tingkat pertama dan inkuiri 

terbimbing. Yang pertama model 

inkuiri bebas pada model ini siswa 

harus mengidentifikasikan dan 

merumuskan  macam masalah yang 

di pelajari dan dipecahkan. Jenis 

model inkuiri ini lebih bebas dari 

pada kedua jenis inkuiri sebelumnya, 

Selanjutnya model inkuiri tingkat 

pertama, model pembelajaran inkuiri 

ini memiliki ciri guru hanya 

memberikan permasalahan tersebut 

melalui pengamatan, percobaan, atau 

prosedur  penelitian untu 

memperoleh jawaban, dan yang 

terakhir model inkuiri terbimbing 

yaitu suatu model pembelajaran 

inkuiri yang dalam pelaksanaannya 

guru menyediakan bimbingan atau 

petunjuk cukup luas kepada siswa. 

Sebagian perencanaannya dibuat 

oleh guru, siswa tidak merumuskan 

problem atau masalah 

(Fathurrohman, 2015). 

Dari beberapa jenis inkuiri di 

atas, model inkuiri terbimbing sangat 

cocok diterapkan pada proses 
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pembelajaran kimia. Di mana pada 

model ini siswa menjadi lebih aktif 

sementara peran guru tidak hilang 

atau hanya sebagai fasilitator saja. 

Paul (2012) berpendapat bahwa 

langkah – langkah Inkuiri terbimbing  

meliputi menyajikan pertanyaan atau 

masalah yang dituliskan dipapan 

tulis, membuat hipotesis, merancang 

percobaan, melakukan percobaan 

untuk memperoleh informasi, 

mengumpul dan menganalisis data. 

Ada beberapa penelitian 

mengenai penerapan model inkuiri 

terbimbing yaitu penelitian Ade dkk 

(2013) diperoleh hasil yaitu 

menunjukan bahwa model inkuiri 

terbimbing berlangsung baik pada 

proses pembelajaran. Demikian pula 

penelitian yang dilakukan oleh Asni 

dkk (2013) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan, keterampilan berpikir 

kritis siswa meningkat sehingga 

model pembelajaran inkuiri 

terbimbing (Guided Inquiry) dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Namun pada 

penelitiaannya belum meneliti 

bagaimana keterlaksanaan model 

pembelajaran tersebut  ditinjau dari 

guru dan siswa. Maka dari itu perlu 

diadakan analisis keterlaksanaan 

model inkuiri terbimbing yang 

ditinjau dari guru dan siswa. 

Sehingga akan terlihat apakah 

keterlaksanaan model inkuiri 

terbimbing berhubungan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

Tulisan ini akan mengungkapkan 

hubungan antara keterlaksanaan 

model inkuiri terbimbing dan 

pengaruhnya terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi 

asam dan basa.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing 

Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing merupakan suatu model 

pembelajarnan inkuiri yang dalam 

pelaksanaannya guru menyediakan 

bimbingan atau petunjuk cukup luas 

kepada peserta didik. Sebagian 

perencanaannya dibuat oleh guru 

peserta didik tidak merumuskan 

problem atau masalah. Dalam 

pembelajaran inkuiri terbimbing, 

guru tidak melepas begitu saja 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik (Fathurrohman, 

2013). 

Berpikir Kritis  

Berpikir kritis merupakan 

berpikir disiplin yang dikendalikan 

oleh kesadaran. Cara berpikir ini 

merupakan cara berpikir yang 

terarah, terencana, mengikuti alur 

logis sesuai dengan fakta yang 

diketahui(Amri, 2010). 

Asam dan Basa 

Berkaitan dengan sifat asam 

dan basa, larutan dikelompokan 

kedalam tiga golongan, yaitu larutan 

asam, larutan basa, atau larutan 

netral. Untuk menunjukan keasaman 

dan kebasaan, yaitu dengan 

menggunakan indikator asam-basa. 

Indikator asam-basa adalah zat-zat 

warna yang mampu menunjukan 

warna berbeda dalam larutan asam 

dan basa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

Deskriptif Korelasional. Sampel 

ditentukan dengan teknik Random 

Sampling dengan cara undian. 

Sampel yang dipilih yaitu kelas XI 

IPA 1 yang terdiri dari 30 siswa, 

penelitian  dilakukan sebanyak  tiga 

kali pertemuan. Dalam penelitian  ini 
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ada dua jenis data yang 

dikumpulkan, yaitu data 

keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan data 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kedua jenis data ini dikumpulkan 

dengan lembar observasi. 

 Data yang diperoleh 

dianalisis untuk melihat pengaruh 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa dengan menggunakan SPSS 

20. Setelah keseluruhan data 

penelitian diperoleh, maka 

selanjutnya data diuji normalitas 

dengan menggunakan uji Liliefors, 

dilanjutkan  dengan  uji  

homogenitas,  uji kesamaan  dua 

rata-rata yaitu untuk  melihat apakah 

keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing oleh siswa dapat 

mewakili keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh guru, kemudian 

uji korelasi dan uji t untuk melihat 

pengaruhnya terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis data hasil lembar 

observasi mengindikasikan bahwa 

guru telah melaksanakan model 

pembelajaran inkuiri teimbing 

dengan baik dan mengalami 

peningkatan setiap pertemuannya. 

Peningkatan tersebut terlihat dari 

kenaikan persentase dari pertemuan 

pertama yaitu 73,61%, pertemuan 

kedua76,39%dan pertemuan ketiga 

meningkat sebesar 81,94%. Hal ini 

terjadi peningkatan setiap pertemuan 

karena guru telah memperbaiki 

kesalahan yang terjadi pada 

pertemuan-pertemuan sebelumnya 

dan guru telah terbiasa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan data ini juga 

didukung  dengan data kualitatif 

yang berasal dari tulisan-tulisan 

observer. Setelah itu data yang 

diperoleh dirata-ratakan dengan 

perolehan persentase sebesar 77,31% 

dengan kategori baik 
 

Tabel 1.1 Hasil Lembar Observasi Guru 

Pertemu

an 

Presentase Kategori 

1 73,61% Baik 

2 76,39% Baik 

3 81,94% Sangat 

Baik 

Rata-rata 77,31% Baik 

 

 

Gambar 1.1 Diagram  keterlaksanaan 

model  pembelajaran 

inkuiri terbimbing Oleh 

Guru 

Sama halnya dengan 

peningkatan keterlaksanaan model 

oleh guru, persentase keterlaksanaan 

model inkuiri terbimbing oleh siswa 

juga mengalami peningkatan disetiap 

pertemuannya. Hal ini terbukti pada 

pertemuan pertama persentase yang 

diperoleh adalah 71,34% dengan 

kategori baik kemudian meningkat 

pada pertemuan kedua menjadi 
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74,91% dengan kategori baik, dan 

pertemuan ketiga meningkat menjadi 

77,27%. Sehingga diperoleh rata-rata 

sebesar 77,30%  dengan kategori 

baik. Berarti siswa sudah mulai 

menerima penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing di 

kelas dan mampu mengikuti 

pembelajaran sesuai dengan sintaks 

model pembelajaran inkuiri 

terbimbing serta aktif dalam proses 

pembelajaran. Data ini juga 

didukung dengan data kualitatif, 

untuk  melihat hasil yang  didapatkan 

dari lembar observasi keterlaksanaan 

model pembelajaran oleh siswa dapat 

dilihat pada tabel 1.2 berikut ini. 
 
Tabel 1.2 Hasil Lembar Observasi Siswa 

Pertemu

an 

Presentase Kategori 

1 71,34% Baik 

2 74,91% Baik 

3 77,27%  Baik 

Rata-rata 74,51% Baik 

 

 

Gambar 1.2 Diagram keterlaksanaan 

model pembelajaran 

inkuiri terbimbing oleh 

siswa 

Data keterlaksanaan model 

oleh guru dan siswa diuji normalitas 

dan homogenitas. Setelah didapatkan 

data berdistribusi normal dan 

homogen maka dilanjutkan dengan 

uji kesamaan dua rata-rata. Hasil 

analisis regresi diperoleh nilai t 

hitung sebesar 3,213 > t tabel 1,701 

dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00< 

0,05. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa data keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing oleh 

siswa dapat mewakili data 

keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing oleh guru. 

Sementara data lembar 

observasi kemampuan berpikir kritis 

siswa menunjukkan bahwa 

persentase kemampuan berpikir kritis 

siswa meningkat pada setiap 

pertemuannya. Dimana persentase 

kemampuan berpikir kritis siswa 

pada pertemuan pertama sebesar 

67,06% dengan kategori baik, 

pertemuan kedua sebesar 72,61%dan 

pertemuan ketiga menjadi 75,94% 

dengan kategori baik. Sehingga 

diperoleh rata-rata sebesar 71,87% 

dengan kategori baik. Data ini juga 

didukung dengan data kualitatif. 

Untuk melihat hasil yang didapat 

dari lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis siswa dapat dilihat 

pada tabel 1.3 di bawah ini. 

 
Tabel 1.3 Hasil Lembar Observasi 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Pertemu

an 

Presentase Kategori 

1 67,06% Baik 

2 72,61% Baik 

3 75,94% Baik 
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Rata-rata 71,87% Baik 

 

 

 
Gambar 1.3 Diagram Persentase 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Tabel 1.4.Rekapitulasi hasil analisis data 

penelitian 

Uji 

Statistika 
Hasil analisis 

Kesimp

ulan 

Uji 

Normalitas 

Keterlaksanaan 

Model Inkuiri 

Terbimbing oleh 

Guru (0,080>0,05) 

Keterlaksanaan 

Model oleh Siswa 

(0,081>0,05) 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

(0,059>0,05)  

Normal 

Uji 

homogenit

as 

Homogenitas 

Keterlaksanaan 

Model oleh Guru 

dan Keterlaksanaan 

Model oleh Siswa 

(0,062>0,05) 

Keterlaksanaan 

Model oleh Siswa 

dan Kemampuan 

Berpikir Kritis 

(0,149>0,05) 

Homog

en 

Uji Keterlaksanaan Koreler

Kolerasi Model oleh Siswa 

dan Kemampuan 

Berpikir Kritis 

(r=519) 

asi 

positif 

Uji t thitung>ttabel 

3,213>1,701 

Terdap

at 

pengar

uh 

 Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis untuk melihat hubungan 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa dengan menggunakan rumus 

korelasi produk moment. Hasil 

analisis data menunjukkan tingkat 

hubungan sedang (r=0,519). Untuk 

melihat signifikansi antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

dilakukan uji lanjut dengan uji t 

dengan syarat data harus normal dan 

homogen. hasil analisis regresi 

diperoleh nilai t hitung  sebesar 

3,213 > t tabel 1,701 dan nilai 

signifikansi (Sig.) 0,00 < 

0,05.Sehingga terdapat pengaruh 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing 

tehadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa keterlaksanaan 

model pembelajaran inkuiri 

terbimbing telah terlaksana dengan 

baik dan mengalami peningkatan 

pada setiap pertemuaan. 

Keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing tersebut 

memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritissiswa.   
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