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ABSTRACT 

 

There has been a study of the implementation of guided inkuiry model and its 

influence on students' critical thinking. This study aims to determine the extent to 

which the implementation of guided inkuiry model and its influence on the students' 

critical thinking ability in the study of acid-base material in class XI MIPA SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi. This research is a quasi experimental 

research. The sampling technique was done by Purposive Sampling technique. 

Instrument of research in the form of observation sheet of implementation of guided 

inquiry model by teacher or student as well as test about student's critical thinking 

ability. The implementation of guided inkuiry by teachers is categorized very well 

with the average percentage of 83.33% and 71.26% students with good category, and 

critical thinking ability of 89,08% students with very good category. The result of 

correlation test between the implementation of guided inquiry learning model with 

students' critical thinking ability is obtained r = 0.54 expressing the moderate 

relationship level. Normality and homogeneity test results show normal and 

homogeneous data. Significant test results obtained t count> ttable (3.0734> 1.7138). 

Thus it can be concluded that there is a significant influence between the 

implementation of Inquiry learning model Guided by students' critical thinking 

ability on acidic bases in class XI MIPA SMAN Titian Teras H. Abdurrahman 

Sayoeti Jambi. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang keterlaksanaan model inkuiri terbimbing 

(guided inkuiry) dan pengaruhnya terhadap berpikir kritis siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan model inkuiri terbimbing 

(guided inkuiry) serta pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran materi asam basa di kelas XI MIPA SMAN Titian Teras H. 

Abdurrahman Sayoeti Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. 

Instrument penelitian berupa lembar observasi keterlaksanaan model inkuiri terbimbing 

(guided inkuiry) oleh guru maupun siswa serta tes soal kemampuan berpikir kritis siswa. 

Keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inkuiry) oleh guru 

dikategorikan sangat baik dengan rata-rata persentase 83,33% dan siswa 71,26% 

dengan kategori baik, serta kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 89,08% 

dengan kategori sangat baik. Hasil uji korelasi antara keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh 

r = 0,54 menyatakan tingkat hubungan sedang. Hasil uji normalitas dan 

homogenitas menunjukkan data normal dan homogen. Hasil uji signifikasi 

diperoleh thitung >ttabel (3,0734>1,7138). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlaksanaan model pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing dengan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi asam basa 

di kelas XI MIPA SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi. 

 

Kata kunci :  Inkuiri Terbimbing, Kemampuan Berpikir Kritis, Asam Basa. 

 

 

PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan sarana 

penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam  
menjamin kelangsungan 

pembangunan suatu bangsa. Potensi-

potensi siswa perlu dikembangkan 

dalam pendidikan untuk memahami  

 

konsep-konsep pembelajaran, 

sehingga pendidikan dapat berjalan 

dengan baik. Dalam PP No 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan diuraikan bahwa: “salah 

satu misi pendidikan nasional adalah 

meningkatkan mutu pendidikan yang 

memiliki daya saing di tingkat 
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nasional, regional  dan Internasional 

serta meningkatkan Relevansi 

pendidikan dengan Kebutuhan 

masyarakat dalam upaya Menghadapi 

tantangan global”.     

Salah    satu   hal   yang   perlu 

diperhatikan dan diperbaiki 

Denga

n 

adanya pendidikan adalah Proses 

berpikir seseorang siswa Dalam 

pembelajaran. Seperti Pendapat 
Irham  dan Wiyani (2013) Bahwa 

berpikir merupakan proses Yang 

penting dalam dunia pendidikan, 

belajar, dan   pembelajaran. Proses 

berpikir pada siswa Merupakan 
wujud keseriusan dalam belajar.  
Proses berpikir pada siswa dalam 

proses belajar mengajar bertujuan 

untuk membangun dan membentuk  
kebiasaan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dengan baik, benar, efektif 

dan efesien. Berdasarkan  
pemahaman tentang pentingnya 

kedudukan proses berpikir dalam  
pengembangan pribadi dan potensi-

potensi siswa, pendidikan dan proses  
pembelajaran seharusnya  
menyediakan dan membimbing siswa 
agar mampu mengembangkan 
keterampilan berpikir siswa. Salah 

satu proses berpikir yang perlu  
diperhatikan yaitu kemampuan 

berpikir kritis.  
Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kimia yang mengajar 

dikelas XI MIPA SMAN Titian Teras 

H. Abdurrahman Sayoeti Jambi 

menunjukkan bahwa kegiatan belajar 

mengajar di kelas pada dasarnya 

sudah baik. Melalui wawancara 

tersebut siswa dalam belajar asam 

basa terkadang dilakukan praktikum 

untuk melihat sifat-sifat dari zat-zat 

atau benda dikehidupan sehari-hari 

jika alat dan bahan yang dibutuhkan 

ada, sementara untuk faktor yang  
lain tidak pernah dilakukan 
praktikum dikarenakan kurangnya  

 
 

alat dan bahan kimia yang  tersedia 

di laboratorium. Akan tetapi masih 

banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep  
asam basa yang berakibatkan pada 

rendahnya hasil belajar, kurang 

tanggap dalam menanggapi masalah, 

serta kurang aktif dalam bertanya 

ataupun mejawab pertanyaan yang 

menyebabkan kemampuan berpikir 

kritis siswa cenderung menjadi 

lemah. Oleh sebab itu, dalam 

pelajaran asam basa perlu dilakukan 

suatu praktikum yang sesuai dengan  
karakteristik materi. Dengan 

demikian, maka guru harus pandai 

dalam memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan.  
Model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan artinya para 

guru boleh memilih pembelajaran 

yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Selain  
itu, dalam memilih model 
pembelajaran, seorang guru juga  
harus memperhatikan kebutuhan 
siswa, salah satunya dengan memilih 
model yang dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir siswa.  

Ada beberapa tipe model inkuiri, 

Tampubolon (2013) mengatakan 

bahwa model inkuiri dikelompokkan 

menjadi tiga tipe yaitu inkuiri bebas 

(Free Inquiry), inkuiri terbimbing 

(Guided Inquiry), dan inkuiri yang 

termodifikasi (Modified Inquiry). 

Pembelajaran dimulai dari adanya 

masalah, sehingga peserta didik 

berkesempatan untuk membahas dan 

menganalisis masalah tersebut yang 

berujung pada penemuan prinsip 

konsep atau teori.  
Dari beberapa jenis inkuiri diatas, 

peneliti mencoba untuk melakukan  
penelitian dengan menggunakan 

model inkuiri terbimbing karena 
siswa yang masih belum aktif dan 
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masih banyak memerlukan 

bimbingan dari guru, bimbingan  
tersebut berupa pertanyaan-

pertanyaan pengarah agar peserta 

didik mampu menemukan sendiri 

arah dan tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan. Dimana pada model 

ini diharapkan siswa menjadi lebih 

aktif dan kritis karena adanya suatu 

percobaan dan eksperimen yang 

memberikan pengalaman bagi siswa, 

Selain itu tentunya siswa akan 

menjadi lebih aktif. Salah satu 

keunggulan dari model Inkuiri  
terbimbing adalah memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 
bergerak maju sesuai kebutuhan.  
Langkah-langkah model Inkuiri 
terbimbing menurut Eggen dan 

Kauchak (2012) meliputi menyajikan 
pertanyaan atau masalah yang 
dituliskan dipapan tulis, membuat  
hipotesis, merancang percobaan, 

melakukan percobaan untuk  
memperoleh informasi,  
mengumpulkan dan menganalisis 
data, serta membuat kesimpulan.  

Dari penelitian yang telah  
dilakukan, diantaranya penelitian 
yang dilakukan Prasetyowati dan 

Suyatno (2016), serta Pratika dan 
Muchlis (2016), belum ada yang  
meneliti tentang keterlaksanaan  
model pembelajaran inkuiri 
terbimbing (guided inquiry) untuk 

materi asam basa dan pengaruhnya  
terhadap kemampuan berpikir kritis.  

Tulisan ini akan mengungkapkan 

kaitan antara keterlaksanaan model 

inkuiri terbimbing dan pengaruhnya 

terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi asam basa. 
 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini merupakan jenis  

penelitian Quasi-Eksperimental.  

 

Dimana dalam pelaksanaannya, 

peneliti hanya menggunakan satu 

kelas sebagai kelas eksperimen untuk  
melihat pengaruh antara 

keterlaksanaan model Inkuiri  
Terbimbing terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa. Data ini 

dikumpulkan dengan lembar  
observasi. Lembar observasi 

keterlaksanaan model inkuiri 

terbimbing tersebut memiliki  
indikator yaitu menyajikan 
pertanyaan atau masalah, membuat  
hipotesis, merancang percobaan, 

melakukan percobaan untuk  
memperoleh informasi,  
mengumpulkan dan menganalisis 
data, membuat kesimpulan. 
 

Data yang diperoleh dianalisis 

untuk melihat pengaruh antara 
keterlaksanaan model pembelajaran  
inkuiri terbimbing dengan 
kemampuan berpikir Kritis siswa 

dengan menggunakan rumus korelasi 
produk moment sebagai berikut:  
 
 
 

 

 Namun sebelum dilakukan uji 

korelasi dilakukan uji kesamaan rata-

rata sbb: 

     
Untuk memperoleh nilai t hitung 

digunakan rumus sebagai berikut:           

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis data hasil lembar 

observasi mengindikasikan bahwa 
guru telah melaksanakan model 

pembelajaran inkiri terbimbing 
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dengan baik dan mengalami 

peningkatan setiap pertemuannya. 

Peningkatan tersebut terlihat dari 

kenaikan persentase dari pertemuan 

pertama yaitu 65,4%, pertemuan 

kedua 78,8%, dan pertemuan ketiga 

sebesar 84,6%. Hal ini karena guru 

telah memperbaiki kesalahan yang 

terjadi pada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya dan guru telah terbiasa  
dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing ini. 
Setelah itu data yang diperoleh  
dirata-ratakan dengan perolehan 
persentase sebesar 76,3%% dengan 
kategori baik. 

 

Tabel 1.1 Hasil Lembar Observasi Guru  
             

  Skor    Pre s e ntas e    Kate gori   
             

             
          

             

  34    65,4%    Baik   
          
          

  41    78,8%    Baik   
         
          

  44    84,6%    Sangat Baik   
              

 

Keterlaksanaan Model 

Oleh Guru 
 

100.0%   

  

80.0%  

Pertemuan  

60.0% 
 

1 
40.0%   

20.0% 
 

Pertemuan  

0.0% 
 

2  

 
Pertemuan 
3 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Presentase Model Oleh 
Guru 

 

Sama halnya dengan  
peningkatan persentase 
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 61,3% dengan 

kategori cukup baik kemudian 

meningkat pada pertemuan kedua 

menjadi 68,2% dengan kategori baik, 

dan pertemuan ketiga meningkat 

menjadi 76,6%. Sehingga diperoleh 

rata-rata persentase sebesar 68,7% 

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. 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   

 Presentase    Kategori 
 

  

61,3% 
 

Cukup Baik 
  

     
       

       

68,2% Baik 
 

76,6% Baik  

 

Keterlaksanaan Model 

100.0% 
Oleh Siswa 

  

80.0% 
  
  

60.0%  

Pertemuan  

40.0% 
 
  

1  

20.0% 
Pertemuan 

0.0% 

2 
 

Pertemuan 
3 

 
 
Gambar 1.2 Diagram Persentase Model 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 uji 
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kesamaan rata-rata dengan nilai - 

tt abel<thit ung<tt abel=(⎯2,776<1,058<2,7 

76). Hal ini dapat membuktikan 

bahwa data keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbingoleh  
siswa dapat mewakili data 
keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing oleh guru. 

Sementara data tes  
 Soal 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 

61,4% dengan kategori cukup baik, 

pertemuan kedua sebesar 68,4% dan 

pertemuan ketiga menjadi 74,3% 

dengan kategori baik. Sehingga 

diperoleh persentase rata-rata sebesar 

68,3% dengan kategori baik. Untuk 

melihat hasil yang didapat dari  
Tes Soal kemampuan berpikir kritis 

siswa dapat dilihat pada tabel 1.3 di 
bawah ini.  
Tabel 1.3 Hasil Tes Soal Berpikir Kritis   

Presentase Kategori 

 
 

61,4% 
   

Cukup Baik 
  

      
        
        

        

68,4% Baik 
 

74,3% Baik  

 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa 
 

100.0% 
 Pertemuan 
  

1  

50.0% 
 

Pertemuan  

0.0% 
2 

  

Pertemuan 
3 

 
Gambar 1.3 Diagram Persentase 

Kemampuan Berpikir Kritis  

 

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 tinggi (rxy=0,54). 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 uji-t diperoleh harga  

thit ung>tt abel (2,38 > 1,753) pada 
taraf nyata 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. Keterlaksanaan model inkuiri  
terbimbing tersebut memberikan  
pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 
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