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ABSTRAK 

Novia Nafsiya, 2020. Penerapan Metode Pembelajaran Inquiry Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Pelajaran 

Bimbingan Konseling Di Sekolah SMA Negeri 1 

Palangka Raya. Skripsi, Prodi Bimbingan dan Konseling, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Palangkaraya. Pembimbing I Esty Pan Pangestie, M.Psi, 

Psi dan Pembimbing II Romiaty, S.Psi., M.Pd, Psi 

Kata Kunci : Bimbingan Kelompok Metode Pembelajaran Inquiry Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Palangka Raya berdasarkan pada 

fenomena disekolah yang menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta 

didik dalam pelajaran Bimbingan Konseling. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

keberhasilan bimbingan kelompok metode Pembelajaran Inquiry dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jumlah sampel penelitian 10 

siswa kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Kota Palangka Raya. Hipotesis yang diajukan 

adalah bahwa bimbingan kelompok metode Pembelajaran Inquiry dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 

Palangka Raya. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan teknik analisis data 

menggunakan teknik uji-t dengan bantuan SPSS for Windows versi 22.00. 

pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Perhitungan hasil 

yang menggunakan pre-test dan post-test one group design. Dimana penerapan 

bimbingan kelompok metode Pembelajarn Inquiry (X) untuk meningkatkan berpikir 

kritis peserta didik (Y). Dari setiap siswa mengalami perkembangan perilaku yang 

lebih baik dilihat dari meningkatnya indikator, indikator memberikan penjelasan 

sederhana objektif meningkat 29,28%, indikator membangun keterampilan dasar 

mengalami peningkatan sebesar 32,49%, indikator menyimpulkan meningkat 15%, 

indikator memberikan penjelasan lanjut meningkat 25%, indikator mengatur strategi 

dan teknik mengalami  peningkatan 16,25%. Sehingga rata-rata peningkatan yang 

terjadi setelah diberikan bimbingan kelompok metode Pembelajaran Inquiry sebesar 

23,604%.  

Dari hasil analisis data dengan uji-t menunjukkan bahwa thitung = -23,308 

sedangkan uji t dari 10 responden dengan tingkat signifikan ttabel=1,812  dengan  

demikian ternyata th < tt pada taraf 0.05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan 

kelompok metode Pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik pada pelajaran Bimbingan Konseling di sekolah SMA Negeri 1 

Palangka Raya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat 1 

bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 Banyak hal telah dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk mewujudkan 

keberhasilan sebuah pendidikan. Dengan pengembangan dan pembaharuan sistem 

instruksional, penggantian dan penyusunan kurikulum baru yang disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu guru 

melalui kegiatan penataran atau studi lanjut bahkan sertifikasi guru.  

Faktanya mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hasil survey lembaga 

Internasional menunjukkan perkembangan pendidikan di Indonesia belum memuaskan. 

Dilihat dari laporan UNESCO (EFA Report 2007), posisi Indonesia dalam peringkat indeks 

pendidikan EFA Development Index (EDI) turun dari posisi 58 ke 62 dari 130 negara. Pada 

tahun 2014 Indonesia berada pada 57 dari 115 negara. Penurunan indeks ini merupakan 

cermin rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

Kondisi pendidikan saat ini menuntut guru menjadi salah satu faktor penentu 

meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan 

oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan 

belajar-mengajar.  
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Jumanta Hamdayama (2016:1) berpendapat bahwa dalam dunia pendidikan, peran dan 

fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, 

dijalur pendidikan formal, informal, atau nonformal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya 

peningkatan kualitas pendidikan ditanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal 

yang berkaitan dengan eksistensis mereka.  

Menurut Degeng bahwa daya tarik suatu pembelajaran ditentukan oleh dua hal, 

pertama oleh mata pelajaran itu sendiri, dan yang kedua adalah cara mengajar guru 

(Sugiyanto 2008 : 3). Jika suasana pembelajaran menyenangkan, maka peserta diidk secara 

sukarela mau belajar. Peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran, mau terlibat secara 

langsung, komprehensif baik secara mental dan fisik. Salah satu upaya yang digunakan guru 

untuk 3 meciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan adalah 

dengan metode pembelajaran inovatif  

Namun pendidikan di Indonesia masih banyak menggunakan metode konvensional 

untuk menjelaskan materi pelajaran yang diajarkan, strategi tersebut belum optimal karena 

didominasi kegiatan mencatat dipapan tulis, mendikte, dan ceramah. Hisyam, Bermawany, 

Sekar (2008:93) mengatakan kekurangan metode ceramah karena membosankan, peserta 

didik tidak aktif dan tidak mengembangkan kreativitas. Hal inilah salah satu penyebab masih 

rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Selama ini proses pembelajaran hanya berpusat 

pada guru. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan cara-cara lama dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

Sehingga banyaknya peserta didik yang tidak mengajukan pertanyaan, bahkan merasa 

kesulitan dalam menjawab pernyataan karena pembelajaran yang dilaksanakan guru lebih 

banyak menekankan pada aspek hafalan saja. Hal ini didasarkan pada pendapat Taylor, 

sebagaimana dikutip oleh Muhfahroyin (2009) yang menjelaskan bahwa dalam pembelajaran 
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yang berbasis hafalan menjadikan siswa jarang dituntut untuk bertanya dan berpikir, sehingga 

kemampuan berpikir kritis kurang terpacu. 

Apa itu berpikir kritis? Menurut Johnson (2009:143) berpikir kritis (critical thinking) 

secara etimologis ia menyatakan bahwa kata critic dan critcal berasal dari krinein yang berarti 

“menaksir nilai sesuatu”. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kritik adalah perbuatan seseorang 

yang mempertimbangkan, menghargai dan menaksirkan nilai suatu hal. Tugas orang yang 

berpikir kritis adalah menerapkan norma dan standar yang tepat pada suatu hasil dan 

mempertimbangkan nilainya dan mengartikulasikan pertimbangan tersebut.  

Dari hal ini salah satu tujuan pendidikan tidak tercapai, yaitu menjadikan peserta didik 

berpikir kritis. Padahal secara sederhananya pengertian pendidikan adalah proses 

pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat peserta didik 

kritis dalam berpikir. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, akan 

menyebabkan pengetahuan yang diterima peserta didik tidak hanya sekedar hapalan. Tetapi 

akan lebih bermakna dan pengetahuan yang didapat akan bertahan lama. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Rusmiyati dan Yulianto (2009) bahwa aktivitas siswa yang menggunakan 

keseluruhan indera dalam kegiatan belajar mengajar akan meningkatkan penguatan ingatan 

serta perubahan sikap sehingga hasil belajar lebih tahan lama. 

Menurut Halpen (2004:25), berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau 

strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Edward Glaser (1941:5) mendefinisikan berpikir 

kritis sebagai suatu sikap mau berpikir secara mendalam tenatang masalah-masalah dan hal-

hal yang berada dalam jangkauan seseorang. Krulik dan Rudnick (Sumardyono dan Ashari, 

2010:9) mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir yang menguji, menghubungkan, dan 

mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. 

Ennis (Arief : 2007) menjelaskan karakteristik berpikir kritis seperti 1) Memberikan 

penjelasan sederhana, yang berisi memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan 
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bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan. 

2)Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 

3)Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau mempertimbangkan hasil 

deduksi, menginduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat serta menentukan 

nilai pertimbangan. 4)Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi 

istilahistilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi asumsi.  5) 

Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan berinteraksi dengan 

orang lain. 

Fenomena yang diajukan terjadi pada saat peneliti melakukan praktik PPL keguruan 

di SMA Negeri 1 Palangka Raya dimana banyaknya peserta didik yang hanya diam saat 

pelajaran diberikan, peserta didik tidak pernah mengajukan pertanyan saat materi Bimbingan 

Konseling diberikan. Peserta didik sangat sulit membedakan opini dan fakta. Begitupun saat 

jam pelajaran berakakhir, tidak ada peserta didik yang menyimpukan terhadap materi yang 

mereka dapat. Peserta didik hanya menerima informasi dari pendidik tanpa mencari informasi 

lebih lanjut mengenai informasi yang diberikan. Saat pendidik mengajukan sebuah 

permasalah, peserta didik hanya diam tanpa mencoba memberikan solusi terhadap masalah 

yang diberikan. 

Untuk mengatasi permasalahan  ini, perlunya strategi pembelajaran yang tepat dan 

efektif, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik serta menciptakan 

situasi dan kondisi kelas yang aktif dan kondusif agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan peserta didik memiliki kemampuan 

berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik (Zohar et al., 2006).  
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Salah satu upaya menciptakan siswa berpikir kritis adalah metode Inquiry. Dengan 

metode Inquiry ini diharapkan peserta didik lebih mudah memahami materi Bimbingan 

Konseling yang diberikan. Pembelajaran Inquiry diterapkan agar siswa bebas 

mengembangkan konsep yang mereka pelajari bukan hanya sebatas materi yang dicatat saja 

kemudian dihafal (Yulianingsih & Hadisaputro, 2013). Pengembangan kemampuan berpikir 

kritis melalui Inquiry yang didasarkan pada kegiatan merumuskan masalah hingga 

menemukan pemecahannya merupakan proses dalam pembelajaran Inquiry yang 

mengakibatkan peserta didik mempunyai keterampilan memecahkan masalah (Sidiq & 

Prayitno, 2012). 

Pembelajaran Inquiry merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan kegiatan belajar yang efektif dan membantu peserta didik berpikir secara 

optimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Strategi pembelajaran Inquiry dipilih karena 

strategi pembelajaran ini memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir, menjawab, dan 

saling membantu serta membantu guru menemukan metode atau model yang dapat digunakan 

untuk mengajar siswa lebih efektif . 

Menurut Trianto (2007:135) menyatakan strategi Inquiry berarti suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sudjana (2005:154) 

menegaskan Inquiry adalah metode mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. 

Berdasarkan dari hal di atas, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran Inquiry pada pelajaran Bimbingan 

Konseling dengan “penerapan  Metode Pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 
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kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran Bimbingan Konseling KELAS XI 

IIS  SMA NEGERI 1 PALANGKA RAYA”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang diatas, maka 

permasalahan yang ingin diidentifikasi : 

Peserta didik hanya diam dan tidak mengajukan pertanyaan saat pelajaran 

diberikan. Peserta didik susah membedakan fakta dan opini, sehingga, Banyaknya 

peserta didik yang hanya menerima informasi dari pendidik tanpa mencari informasi 

lebih lanjut mengenai informasi yang diberikan. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada Penerapan Metode 

pembelajaran Inquiry  dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada pelajaran Bimbingan Konseling kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangka Raya 

Tahun 2018/2019. 

Penelitian ini dibatasi pada 5 indikator : 

1. Memberikan penjelasan sederhana 

2. membangun keterampilan dasar 

3. menyimpulkan 

4. memberikan penjelasan lanjut 

5. mengatur strategi dan teknik 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan metode 

pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada pelajaran Bimbingan Konseling kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangka Raya?”  
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Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan memberikan penjelasan sederhana? 

2. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan membangun keterampilan dasar? 

3. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan  menyimpulkan?  

4. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan memberikan penjelasan lanjut? 

5. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan mengatur strategi dan teknik ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui penerapan metode 

pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada pelajaran Bimbingan Konseling kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangka Raya”  

Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan memberikan penjelasan sederhana. 

2. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan membangun keterampilan dasar. 

3. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan  menyimpulkan 
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4. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan memberikan penjelasan lanjut? 

5. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis terkait kemampuan mengatur strategi dan teknik ? 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

1. Teoritis 

Untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai penerapan Metode 

pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada pelajaran Bimbingan Konseling kelas XII IIS SMA Negeri 1 Palangka Raya.  

2. Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan wawasan 

mengenai penerapan Metode pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pelajaran Bimbingan Konseling 

kelas XII IIS SMA Negeri 1 Palangka Raya.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi guru dalam 

menyampaikan materi dengan penerapan Metode pembelajaran Inquiry dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pelajaran 

Bimbingan Konseling kelas XII IIS SMA Negeri 1 Palangka Raya.  

c. Bagi Siswa 
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Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik pada pelajaran Bimbingan Konseling dengan Metode 

pembelajaran Inquiry kelas XII IIS SMA Negeri 1 Palangka Raya.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

penerapan model pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas XII IBU SMA Negeri 1 Palangka Raya  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang 

ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun 

dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno dan 

Erman Amti, 2013:99). 

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang 

sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi oleh klien (Prayitno dan Erman Amti, 2013:105). 

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Prayitno dan Erman Amti (2013:114) Tujuan umum bimbingan dan 

konseling membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal 

sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahkan masalah-

masalah yang dihadapi individu (klien). Tujuan khusus bimbingan dan konseling 

langsung terkait pada arah perkembangan klien dan masalah-masalah yang 

dihadapi. Tujuan-tujuan khusus itu merupakan penjabaran tujuan-tujuan umum 

yang dikaitkan pada permasalahan klien, baik yang menyangkut perkembangan 

maupun kehidupannya. 
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3. Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Dr. Uman Suherman , M.Pd dalam Ahkmad Sudrajat (2008:9) ada 10 fungsi 

Bimbingan Konseling, yaitu : 

1. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu 

konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan 

lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).  

2. Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk 

senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan 

berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Adapun 

teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan 

bimbingan kelompok.  

3. Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya 

lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi 

perkembangan konseli. Konselor dan personel Sekolah/Madrasah lainnya 

secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerjasama 

merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan 

berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. 

4. Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat 

kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada 

konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, 

sosial, belajar, maupun karir.  

5. Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu 

konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan 



13 
 

 
 

memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, 

bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.  

6. Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala 

Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan 

program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, 

dan kebutuhan konseli.  

7. Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu 

konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara 

dinamis dan konstruktif. 

8. Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu 

konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan 

dan bertindak (berkehendak). 

9. Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang 

seluruh aspek dalam diri konseli. 

10. Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk 

membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi 

kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli 

agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan 

produktivitas diri.  

4. Bidang Bimbingan dan Konseling 

Prayitno (2012:28-29) menjelaskan 9 layanan bimbingan dan konseling sebagai 

berikut : 

1. Bidang Bimbingan Pribadi 
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Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling 

membantu siswa untuk menemukan dan memahami serta mengembangkan 

pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, mandiri, aktif, 

kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. 

2. Bidang Bimbingan Sosial 

Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling membantu 

siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan 

lingkungan social yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. 

3. Bidang Bimbingan Belajar 

Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling 

membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam 

menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk 

melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 

4. Bidang Bimbingan Karir 

Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling membantu 

siswa mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karir. 

5. Layanan Bimbingan dan Konseling 

Sedangkan, Prayitno (2012: 35-38) mengemukakan berbagai jenis layanan yang 

perlu dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, mencakup beberapa 

layanan sebagai berikut: 

1. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu 

peserta didik (klien) memahami lingkungan (seperti lingkungan sekolah) yang 

baru dimasuki peserta didik, untuk mempermudah dan memperlancar 

berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. 
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2. Layanan Informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan  

peserta didik (klien) menerima dan memahami berbagai informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta 

didik. 

3. Layanan Penempatan dan Penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan  peserta didik (klien) memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat (misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, 

kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan 

kegiatan ko/ekstra kurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, minat serta kondisi 

pribadinya. 

4. Layanan Pembelajaran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan  peserta didik (klien) mengembangkan diri berkenaan dengan 

sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan 

kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan 

belajar lainnya. 

5. Layanan Konseling Perorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan  peserta didik (klien) mendapatkan layanan langsung tatap muka 

(secara perorangan) dengan guru dalam rangka pembahasan dan pengentasan 

masalah pribadi yang di deritanya. 

6. Layanan Bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan  peserta didik (klien) secara bersama-sama melalui dinamika 

kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari 

guru) dan/atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topic) tertentu 

yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehai-hari 
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dan/atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai 

pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan/atau 

tindakan tertentu. 

7. Layanan Konseling Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan  peserta didik (klien) memperoleh kesempatan untuk 

pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika 

kelompok, maslah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang 

dialami oleh masing-masing anggota kelompok. 

Kegiatan Pendukung : 

1. Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling untuk  mengumpulkan data dan keterangan peserta didik 

(klien), keterangan tentang lingkungan peserta didik dan “ lingkungan 

yang lebih luas”. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai 

instrument, baik  tes maupun non-tes. 

2. Himpunan Data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

untuk  menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta 

didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, 

komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. 

3. Konferensi Kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

untuk  membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus 

yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan 

dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang bersifat 

terbatas dan tertutup. 

4. Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

untuk  memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya 
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masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan atau 

keluarganya 

5. Alih Tangan kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

untuk  mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas 

masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan 

kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. 

6. Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling untuk  menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat 

digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan 

sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan. 

B. Kerangka Berpikir 

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada 

individu dalam situasi kelompok (Tohoron, 2007:170). Bimbingan kelompok 

ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada peserta didik dan 

mengembangkan potensi peserta didik.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu teknik bimbingan, 

bimbingan kelompok mempunyai prinsip, kegiatan, dan tujuan yang sama dengan 

bimbingan. Perbedaannya hanya terletak pada pengelolaannya, yaitu dalam situasi 

kelompok.  

Kegiatan bimbingan kelompok berupa penyampaian informasi yang tepat 

mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman pribadi, penyesuaian diri, 

dan masalah hubungan antar pribadi. Informasi diberikan terutama dengan tujuan 
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untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri individu dan 

pemahaman terhadap orang lain.  

Perubahan sikap pada anggota-anggota kelompok merupakan tujuan yang 

tidak langsung dari bimbingan kelompok. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

kelompok merupakan teknik bimbingan yang dimaksudkan untuk memberikan 

bantuan kepada individu dalam situasi kelompok. Bantuan tersebut dimaksudkan 

untuk mencegah timbulnya masalah dengan jalan memberikan informasi dan 

kegiatan-kegiatan yang dibutuhkannya, sehingga individu dapat membuat rencana 

dan pilihan-pilahn yang tepat dalam hidupnya, baik dalam bidang pendidikan, 

pekerjaan, maupun penyesuaian diri. 

2. Tahapan Bimbingan Kelompok 

Pada pelaksanaan bimbingan kelompok ada beberapa tahap yang harus 

dilaksanakan. Menurut Prayitno (2012: 40) bahwa terdapat empat tahap bimbingan 

kelompok yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Tahap-

tahap ini merupakan suatu kesatuan dalam seluruh kegiatan bimbingan kelompok. 

Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

a) Tahap Pembentukan (Awal)  

Tahap ini tahap pengenalan dan keterlibatan anggota ke dalam kelompok 

dengan tujuan agar anggota kelompok memahami maksud bimbingan 

kelompok. Pemahaman anggota kelompok memungkinkan anggota aktif 

berperan dalam kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya dapat 

menumbuhkan minat pada diri mereka untuk mengikutinya. Pada tahap ini 

bertujuan untuk saling menumbuhkan suasana saling mengenal, percaya, 

menerima dan membantu teman-teman yang ada dalam anggota kelompok.  

b) Tahap Peralihan  
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Tahap ini transisi dari pembentukan ke tahap kegiatan. Dalam menjelaskan 

apa yang harus dilaksanakan pemimpin kelompok dapat menegaskan jenis 

kegiatan bimbingan kelompok yaitu tegas dan bebas. Setelah jelas kegiatan apa 

yang harus dilakukan maka tidak akan muncul keraguan atau belum siapnya 

anggota dalam melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap 

anggota kelompok.  

c) Tahap Kegiatan  

Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan 

suasana yang akan dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang 

dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan 

diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun 

pendapat kelompok. Selanjutnya anggota membahas topik tersebut secara  

mendalam dan tuntas, serta dilakukan kegiatan selingan bila diperlukan. 

Sedangkan untuk bimbingan kelompok topik bebas, kegiatan yang akan 

dilakukan adalah masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik 

bahasan, menetapkan topik yang akan dibahas dulu, kemudian anggota 

membahas secara mendalam dan tuntas, serta diakhiri kegiatan selingan bila 

perlu.  

d) Tahap Pengakhiran  

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) dan tindak 

lanjut (follow up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan 

bimbingan kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh 

kelompok tersebut. Dalam kegiatan kelompok berpusat pada pembahasan dan 

penjelasan tentang kemampuan anggota kelompok untuk menetapkan hal-hal 

yang telah diperoleh melalui layanan bimbingan kelompok dalam kehidupan 
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seharihari. Oleh karena itu pemimpin kelompok berperan untuk memberikan 

penguatan (reinforcement) terdapat hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok 

tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, menyimpulkan dari hasil 

kegiatan, membahas kegiatan lanjutan dan mengemukakan peran dan harapan. 

Dapat disimpulkan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang 

dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok 

sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal sesuai dengan bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya, sekaligus 

memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah.  

Karena pada halilatnya setiap peserta didik mampu berpikir kritis, 

kemampuan berpikir kritis yang dimaksud adalah kemampuan menyelesaikan 

masalah yang meliputi kemampuan peserta didik dalam menganalisis 

pertanyaan, memfokuskan pertanyaan, mengidentifikasi asumsi, menentukan 

solusi dari permasalahan dan menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam 

menyelesaikan masalah. 

C. Konsep Kemampuan Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis telah menjadi suatu istilah yang sangat popular dalam dunia 

pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Berpikir kritis juga merupakan daya 

yang paling utama bagi peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan kemampuan berpikirnya.  

Kemampuan berpikir kritis merupakan pengajaran yang berdasarkan 

masalah, dimana cara  yang aktif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. 

Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses berpikir tingkat tinggi.  
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Edward Glaser (1941:5) mendefinisikan berpikir kritis sebagai suatu sikap 

mau berpikir secara mendalam tenatang masalah-masalah dan hal-hal yang berada 

dalam jangkauan seseorang; pengetahuan tentang metode-metode pemeriksanaan 

dan penalaran yang logis; dan semacam suatu keterampilan untuk menerapkan 

metode-metode tersebut. Sedangkan menurut pandangan dari Ennis (2011:67) 

mendefiniskan berpikir kritis menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah berpikir 

refletif yang berfokus pada pola pengambilan keputusan tentang apa yang harus 

diyakini dan harus dilakukan. 

Dalam pendapat lain yang disampaikan oleh John Chaffe (2009: 187) 

menjelaskan bahwa bepikir kritis sebagai berpikir untuk menyelidiki secara 

sistematis proses pemikir itu sendiri. Maksudnya tidak hanya memikirkan dengan 

sengaja, tetapi juga meneliti bagaimana kita dan orang lain menggunakan bukti dan 

logika. Hal tersebut dimotivasi oleh keinginan untuk menemukan jawaban dan 

mencapai pemahaman. Berpikir kritis adalah salah satu sisi menjadi orang kritis, 

pikiran harus terbuka, jelas dan berdasarkan fakta.  

Krulik dan Rudnick (Sumardyono dan Ashari, 2010:9) mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai berpikir yang menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi 

semua aspek dari situasi masalah.  Berpikir kritis menurut Deswani (2009:119) 

adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi, dimana 

informasi tersebut didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau 

komunikasi.  

Menurut Surya (2011:131), berpikir kritis merupakan kegiatan yang aktif, 

gigih, dan pertimbangan yang cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk 

pengetahuan apapun yang diterima dipandang dari berbagai sudut alasan yang 

mendukung dan menyimpulkan. 
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Berpikir kritis menurut Beyer (Fisikasma: 2010) adalah sebuah cara berpikir 

disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu 

(pertanyaan-pertanyaan, ide-ide, argumen, dan penelitian). Krulik dan Rudnick 

(Sumardyono dan Ashari, 2010:9) mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir 

yang menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi 

masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir 

yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif 

terhadap permasalahan. 

2. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap 

individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari 

berbagai materi yang telah dipelajari. 

Belajar tidak pernah bisa lepas dari aktifitas kehidupan manusia. Aktifitas 

yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kegiatan 

belajar. Menurut Nana Sudjana (2010:28)  

Menurut Kingskey (dalam Djamarah, 2011:13), belajar adalah suatu proses 

pengubahan atau pembentukan tingkah laku melalui praktek atau latihan. Slameto 

(dalam Djamarah, 2011:13), juga merumuskan bahwa belajar adalah proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman individu tersebut dalam interaksinnya dengan lingkungan. 

Dari pengertian berpikir kritis dan belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis adalah suatu kecenderungan peserta didik dalam 
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perubahan tingkah laku hingga tingkatan tertentu dengan menggunakan cara-cara 

baik diamati secara langsung maupun tidak langsung sebagai suatu hasil atau 

pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan.  

Suatu proses dalam belajar memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga 

terkadang munculnya kebosanan dalam belajar. Oleh karna itu, dibutuhkan suatu 

faktor pendorong dalam belajar agar peserta didik mampu belajar secara konstan. 

Metode pembelajarn Inquiry mampu menjadi salah satu faktor pendorong dalam 

belajar sehingga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dalam pembelajaran. 

3. Indikator Berpikir Kritis 

Untuk dapat melihat keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, seluruh 

faktor-faktor yang berhubungan dengan guru dan murid harus dapat diperhatikan. 

Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa 

sebagai timbal balik dari hasil sebuah pengajaran. Tingkah laku siswa ketika 

mengikuti proses belajar mengajar dapat mengindikasikan akan ketertarikan siswa 

tersebut  

Ada lima indikator berpikir kritis menurut Ennis (Arief: 2007) sebagai 

berikut : 

a. Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan atau pernyataan.  

b. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta 

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 
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c. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau mempertimbangkan 

hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. 

d. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi 

istilahistilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta 

mengidentifikasi asumsi.  

e. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

4. Ciri-ciri berpikir kritis 

a. Menggunakan bukti yang kuat dan tidak memihak. 

b. Dapat mengungkapkan secara ringkas dan masuk akal. 

c. Dapat membedakan secara logis antara simpulan yang valid dan tidak valid. 

d. Menggunakan penilaian, bila tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung 

sebuah keputusan. 

e. Mampu mengantisipasi kemungkinan konsekuensi dari suatu tindakan. 

f. Dapat mencari kesamaan dan analogi (kemiripan). 

g. Dapat belajar secara mandiri. 

h. Menerapkan teknik pemecahan masalah (problem solving). 

i. Menyadari fakta bahwa pemahaman seseorang selalu terbatas.  

j. Mengakui kekurangan terhadap pendapatnya sendiri.  

Bhisma Murti (2010:2) menjelaskan karakteristik berpikir kritis seperti: 

 Mengajukan berbagai pertanyaan. 

 Merumuskan ide-ide baru. 

 Mengumpulkan dan menilai informasi. 
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 menarik kesimpulan dan memberikan solusi. 

 berpikir terbuka. 

 Membedakan fakta dan pendapat .  

 mampu memberikan solusi atas suatu masalah. 

 jujur. 

5. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berpikir kritis peserta didik 

menurut pendapat Maslow dalam Siti Mariyam (2007;4) diantaranya: 

1. Kondisi Fisik  

kondisi fisik adalah kebutuhan fisiologi yang paling dasar bagi manusia untuk 

menjalani kehidupan. Ketika kondisi fisik peserta didik terganggu, sementara ia 

dihadapkan pada situasi yang menuntut pemikiran yang matang untuk memcahkan suatu 

masalah maka kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pikirannya. Ia tidak dapat 

berkonsentrasi dan berpikir cepat karena tubuhnya tidak memungkinkan untuk bereaksi 

terhadap respon yang ada. 

2. Motivasi 

motivasi merupakan hasil faktor internal dan eksternal. Motivasi adalah upaya 

untuk menimbulkan rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga seseorang agar 

mau berbuat sesuatu atau memperlihatkan perilaku tertentu yang telah direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

3. Kecemasan 

keadaan emosional yang ditandai dengan kegelisahan dan ketakutan terhadap 

kemungkinan bahaya. Kecemasan timbul secara otomatis jika individu menerima 

stimulus berlebih yang melampaui untuk menanganinya (internal, eksternal). Reaksi 

terhadap kecemasan dapat bersifat;a) konstruktif, memotivasi individu untuk belajar dan 

mengadakan perubahan terutama perubahan perasaan tidak nyaman, serta terfokus pada 

kelangsungan hidup; b) destruktif, menimbulkan tingkah laku maladaptive 21 dan 

disfungsi yang menyangkut kecemasan berat atau panic serta dapat membatasi seseorang 

dalam berpikir. 

4. Perkembangan Intelektual 

intelektual atau kecerdasan merupakan kemampuan mental seseorang untuk 

merespon dan menyelesaikan suatu persoalan, menghubungkan suatu hal dengan yang 

lain dan dapat merespon dengan baik setiap stimulus. Perkembangan intelektual tiap 
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orang berbeda-beda disesuaikan dengan usia dan tingkah perkembangannya, semakin 

bertambah umur anak, semakin tampak jelas kecenderungan dalam kematangan proses 

 

D. Metode Pembelajaran Inquiry 

1. Pengertian Inquiry 

Inquiry  berasal dari kata toinquire yang berarti ikut serta, atau terlibat, dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Inquiry 

merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, dimana pembelajaran 

Inquiry  ini bertujuan untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk membangun 

kecakapan-kecakapan intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir 

reflektif.  

Model pembelajaran Inquiry pertama kali dikembangkan oleh Richard Suchman 

pada tahun 1962, ia berpendapat bahwa belajar pada hakikatnya merupakan latihan berpikir 

melalui pertanyaan-pertanyaan. Jika berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka 

harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu untuk membangun kemampuan itu. 

Pembelajaran Inquiry  merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan peserta didik  untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, 

manusia atau peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Pembelajaran Inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi 

pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran peserta didik dalam pembelajaran ini adalah 

mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar.  
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Pembelajaran Inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya 

dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pembelajaran ini sering juga 

dinamakan pembelajaran heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang 

berarti “saya menemukan. 

Menurut Trianto (2007:135) menyatakan strategi Inquiry berarti suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sudjana (2005:154) 

menegaskan Inquiry adalah metode mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. 

  Mengenai model pembelajaran Inquiry ini, Suchman (Dahar, 1989) mengemukakan 

beberapa gagasan yaitu:  

a. Siswa akan bertanya apabila mereka diberikan atau dihadapkan pada suatu masalah yang 

membingungkan, kurang jelas atau dihadapkan pada kejadian yang aneh (discrepant 

event). 

b. Setiap siswa memiliki kemampuan untuk menganalisis strategi berpikir dirinya sendiri. 

c. Strategi berpikir dapat diajarkan dan juga dapat ditambahkan pada siswa. d. Inquiry akan 

lebih bermakna dan lebih efektif apabila dilakukan dalam koneksi kelompok 

2. Ciri-ciri model pembelajaran Inquiry 

Secara umum ciri utama model pembelajaran Inquiry menurut Sanjaya (2008:196) 

sebagai berikut : 

1. Strategi Inquiry  menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari 

dan menemukan, artinya strategi Inquiry  menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 



28 
 

 
 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dengan demikian strategi 

pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi 

sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 

3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. 

Dalam metode ini peran pendidik lebih banyak menempatkan diri sebagai 

pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Dengan demikian peserta 

didik lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam bentuk memecahkan 

permasalahan dengan bimbingan pendidik. Metode Inquiry ini dapat dilakukan secara 

kelompok atau klasikal, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Metode lain yang 

banyak dilibatkan dalam kegiatan ini adalah metode diskusi, metode tanya jawab, dan 

metode pemberian tugas. 

Menurut Piaget (Mulyasa, 2008:108) bahwa model pembelajaran Inquiry adalah 

model pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan 

eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta 

menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa 

yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik lain. 

Di sisi lain (Kunandar, 2007:309) pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh 

peserta didik diharapkan bukan hasil mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri. Dengan demikian tugas guru adalah merancang kegiatan yang merujuk pada 

kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya, dan juga mendorong peserta 
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didik untuk mengembangkan skema yang terbentuk melalui proses asimilasi dan 

akomodasi 

Dengan melihat pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk 

melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan 

menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 

3. Tujuan metode pembelajaran Inquiry 

Menurut Muhammad Azhar, ada beberapa tujuan metode inquiry yaitu: 

a. Mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan diri peserta didik dalam 

mengambil suatu keputusan secara tepat dan obyektif. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir agar lebih tanggap, cermat dan melatih 

daya nalar (kritis, analitis, dan logis). 

c. Membina dan mengembangkan sikap ingin lebih tahu. 

d. Mengungkapkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Agar tujuan pembelajaran berdasarkan metode Inquiry di atas dapat tercapai 

dengan efektif, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan 

pertimbangan bagi pendidik yang akan menerapkan metode tersebut:  

1. Pendidik harus memilih masalah yang menarik dan bermanfaat serta  

merumuskannya dengan jelas sehingga peserta didik dapat memecahkannya 

dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 

2. Dalam memilih dan membentuk kelompok peserta didik, pendidik harus 

melakukan secara seimbang, baik dari segi akademis maupun sosial. 

3. Pendidik perlu menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik 

dan juga harus dapat merangsang agar peserta didik bertanya-tanya sehingga 
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muncul masalah, sehingga pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk 

mengkaji dan memecahkan masalah tersebut. 

4. Diakhir pembelajaran berdasarkan metode Inquiry pendidik harus melakukan 

evaluasi terhadap hasil pekerjaan peserta didik sehingga dapat dilihat 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama 

proses pembelajaran. Bahkan yang terpenting adalah kemampuan peserta 

didik mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dengan demikian 

penerapan penerapan metode Inquiry  berikutnya menjadi semakin baik. 

4. Langkah-langkah pelaksanaan metode Inquiry 

Penerapan metode Inquiry yang lebih sederhana dapat dilakukan dengan 

bantuan Tanya  jawab. Langkah-langkah Inquiry dengan tanya jawab secara 

sederhana dan mudah dipraktekkan adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan, beberapa kegiatan pada langkah ini antara lain:  

a. pendidik merumuskan masalah sebagai topik.  

b. Merumuskan tujuan khusus atau yang saat ini lebih dikenal dengan 

kompetensi dasar. 

c. Menjelaskan jalannya inkuiri dan penemuannya. 

2. Pelaksanaan, meliputi beberapa aktifitas sebagai berikut:  

a. Pendidik mengemukakan masalah tertentu, peserta didik diberi 

kesempatan bertanya tentang masalah tersebut beserta jalannya Inquiry 

dan penemuan kalau masih ada yang lebih jelas.  

b. Peserta didik diberi kesempatan bertanya seluas mungkin tentang topic 

pembahasan, sampai merasa cukup untuk mengambil kesimpulan. Tidak 

dibebarkan pendidik memberikan jawaban yang sifatnya menjawab atau 

memecahkan masalah yang akan dipecahkan oleh peserta didik. 
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c. Peserta didik menemukan kesimpulan atau pendapat sementara beserta 

alasan-alasannya. 

3. Penyelesaian, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Pendidik bersama peserta didik menguji atau membahas pendapat 

sementara yang dikemukakan peserta didik atas dasar bukti yang ada.  

b. Pengembalian kesimpulan dilakukan oleh peserta didik dibantu oleh 

pendidik. 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Kerangka model pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis 

              

 

 

 

 

E. Hipotesis penelitian 

Hipotesis adalah upaya yang dilakukan untuk mengarahkan kegiatan penelitian 

terhadap masalah yang akan diteliti, mengenai jawaban sementara terhadap 

permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2010:10). 

Ho : Tidak terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

belajar setelah diberikan treatment Bimbingan kelompok dengan model 

pembelajaran Inquiry 

peningkatan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik 

terhadap palajaran Bimbingan 

Konseling 

peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis 

yang  rendah terhadap 

pelajaran Bimbingan Konseling 

model pemebelajaran Inquiry  
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Ha : Terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam belajar 

setelah diberikan treatment Bimbingan kelompok dengan model pembelajaran 

Inquiry . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Palangka Raya jalan Ais 

Nasution No. 2, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan 

Tengah. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitiannya siswa kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangka Raya 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dari semester genap tahun ajaran 2018/2019 sampai 

semester genap 2019/2020 

Tabel 3.1 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Sugiyono (2009:117) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini mengambil populasi seluruh siswa kelas 

XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 

40  peserta didik. 
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Table 3.2. 

Populasi peserta didik kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangka Raya 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

XII IIS 2 24 16 40 

sumber data : Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Palangka Raya tahun 2018/2019 

 

 

 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).. pengambilan 

sampling dengan teknik sampling purposive, pengambilan sampel ini 

berdasarkan pada kriteria peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis rendah terhadap materi Bimbingan Konseling disekolah. Penentuan 

sampel ini dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel yang digunakan adalah 

10 peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah terhadap 

materi Bimbingan Konseling disekolah dimana 10 peserta didik ini diambil dari 

kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangkaraya.  

Table 3.3 

Sampel peserta didik kelas XII IIS SMA Negeri 1 Palangka Rata 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

XI IIS 2 4 6 10 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas 

Sugiyono (2009:39) menyatakan bahwa variabel bebas adalah variabel 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variable 

bebas disimbolkan dengan huruf X yang mempengaruhi variable lain. Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah model pembelajaran 

Inquiry  dengan mengggunakan simbol (X). 

 

2. Variabel Terikat 

Sugiyono (2009:39) menyatakan bahwa variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y yang mempengaruhi variable yang 

dipengaruhi variable lain.. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan simbol (Y). 

D. Metode dan Rancangan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksperimen. Menurut Arikunto (2010: 3) eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan 

faktor-faktor lain yang mengganggu. Peneliti menggunakan penelitian eksperimen yaitu 

untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu perlakuan atau treatmen mengenai 

keadaan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan tersebut. Peneliti memberikan 

pembelajaran Inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada Layanan Bimbingan Konseling di sekolah. 
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2. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian berdasarkan atas baik buruknya eksperimen menurut 

Campbell dan Stanly dalam Arikunto (2010:84) dibagi menjadi dua, yaitu pre 

eksperimen design dan trut eksperimen design dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan design penelitian pre experimental design. Pre experimental design 

dibagi menjadi tiga, yaitu One Shot Case Study, One Group Pretest-postest, dan Intae 

Group Comparison. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan One Group Pretest-

postest Design. Didalam design ini, penelitian yang terdapat pretest sebelum diberi 

perlakuan dan post test setelah diberi perlakuan.  dengan demikian hasil perlakuan 

dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. Design ini dapat digambarkan sebagai berikut (O2-O1)  

Tabel 3.4 

 One Group Pretest-Posttest Control Group Design dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

KETERANGAN: 

O1 : Nilai Pretest ( sebelum pemberian angket) 

X : Treatment yaitu perlakuan yang diberikan berupa Inquiry 

O2 : Nilai posttes (setelah pemberian angket) 

Eksperimen pada penelitian ini memberikan perlakuan untuk melihat akibat 

dari suatu perlakuan dengan design penelitian yang digunakan One Group 

Pretest-postest Design. 

O1 X O2 
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dalam One Group Pretest-postest Design terdapat empat kelas yang dipilih 

secara langsung, kemudian akan diberikan pre test untuk mengetahui keadaan 

awal dan keadaan akhir setelah diberikan treatment pada kelompok One Group 

Pretest-postest Design (Sugiyono, 2009:113). 

1. pre-test 

Tujuan pre-test dalam penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas XII IIS SMA Negeri 1 Palangka Raya 

sebelum diberikan treatment. Pre-test akan diberikan sebanyak 1 kali. 

2. Treatment 

Tujuan pemberian treatment dalam penelitian adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap materi Bimbingan 

Konseling disekolah melalui teknik Inquiry dengan 3 kali treatment. 

Tabel 3.5 

Prosedur Penerapan Inquiry 

Pertemuan Materi Uraian Waktu 

1. Etika Bergaul  Memberikan topik masalah 

yang menarik kepada peserta 

didik mengenai etika bergaul. 

 peserta didik merumuskan 

masalah yang telah diberikan  

 memberikan pemahaman 

kepada peserta didik apa itu 

model pembelajaran Inquiry 

 pendidik mengemukankan 

masalah tertentu yang menarik 

±20 

menit 
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mengenai etika bergaul. 

 memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya jika 

ada yang belum mengerti 

mengenai topik ataupun Inquiry. 

 peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai topik 

masalah yang diberikan 

 peserta didik menyimpulkan 

pendapat sementara beserta 

alasannya. 

 membahas pendapat sementara 

yang diajukan peserta didik 

 kesimpulan yang dilakukan 

peserta didik dan dibantu 

pendidik 

 ice breaking 

2. Tata tertib 

sekolah 

 Memberikan topik masalah 

yang menarik kepada peserta 

didik mengenai tata tertib 

sekolah. 

 peserta didik merumuskan 

masalah yang telah diberikan  

 memberikan pemahaman 
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kepada peserta didik apa itu 

model pembelajaran Inquiry 

 pendidik mengemukankan 

masalah tertentu yang menarik 

mengenai tata tertib sekolah. 

 memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya jika 

ada yang belum mengerti 

mengenai topik ataupun Inquiry. 

 peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai topik 

masalah yang diberikan 

 peserta didik menyimpulkan 

pendapat sementara beserta 

alasannya. 

 membahas pendapat sementara 

yang diajukan peserta didik 

 kesimpulan yang dilakukan 

peserta didik dan dibantu 

pendidik 

 ice breaking 

3.  Mengelola 

waktu 

 Memberikan topik masalah 

yang menarik kepada peserta 

didik mengenai mengola waktu. 
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 peserta didik merumuskan 

masalah yang telah diberikan  

 memberikan pemahaman 

kepada peserta didik apa itu 

model pembelajaran Inquiry. 

 pendidik mengemukankan 

masalah tertentu yang menarik 

mengenai mengola waktu. 

 memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya jika 

ada yang belum mengerti 

mengenai topik ataupun Inquiry. 

 peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai topik 

masalah yang diberikan 

 peserta didik menyimpulkan 

pendapat sementara beserta 

alasannya. 

 membahas pendapat sementara 

yang diajukan peserta didik 

 kesimpulan yang dilakukan 

peserta didik dan dibantu 

pendidik 

 ice breaking 
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E. Pengumpulan Data 

Setelah peneliti menemukan populasi dan sampel penelitian, selanjutnya peneliti 

akan menentukan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian. 

1. Angket 

Pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ini pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Alat ukur yang digunakan adalah Skala Likert, yang menyatakan bahwa 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009:134). Dengan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel dengan 4 jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), 

dan sangat tidak setuju (STS). Angket yang dirancang dalam bentuk favorable 

dan unfavorable. 

Table 3.6 

Kisi-kisi instrumen kemampuan berpikir kritis  peserta didik terhadap materi 

Bimbingan Konseling 

No. Variabel 

penelitian 

Indikator Kisi-kisi No. Item Jumlah 

Item Positif Negatif 

1.  Kemampuan  

berpikir kritis 

Memberikan 

penjelasan 

 fokus pertanyaan 

 menganalisis pertanyaan 

1, 4 

2 

5 

3 

7 
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Menurut 

Ennis (Arif ; 

2007) 

sederhana   menjawab pertanyaan 14 6 

Membangun 

keterampilan 

dasar  

 mempertimbangkan suatu 

laporan hasil observasi 

 mengamati hasil laporan 

observasi 

 

 

7 

8 

 

9, 18 

4 

Menyimpul 

kan  

a. mempertimbangkan hasil 

deduksi 

b. mempertimbangkan hasil 

induksi 

10 

 

11 

12 

 

 

3 

Memberikan 

penjelasan 

lanjut  

a. mengidentifikasi istilah-

istilah 

b. mengidentifikasi definisi 

pertimbangan 

c. serta mengidentifikasi 

asumsi.  

13 

 

 

 

15 

19 

 

 

 

20 

4 

  Mengatur 

strategi dan 

teknik  

a. menentukan tindakan 

b. berinteraksi dengan 

orang lain. 

16, 17  2 

 

2. Observasi 

Peneliti melakukan observasi partisipatif , peneliti berperan sebagai guru atau 

pengajar selama 3 bulan di SMA Negeri 1 Palangka Raya. Peneliti melakukan 

penelitian secara langsung dalam kegiatan ini dan sambil melakukan pengamatan 

terhadap siswa. 

a. Data tentang aktifitas pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 
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b. catatan hasil observasi pra penelitian,catatan tentang proses pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Adalah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi merupakan catatan 

penting yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang(Sugiyono, 2009:329). 

4. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

5. Instumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis serta lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2010 :203). Sugiyono (2009:148) juga menjelaskan bahwa instrument 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. 

Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu  instrumen (Arikunto, 2010:211). Suatu instrument yang 

valid akan memiliki validitas yang tinggi. instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variable 

yang diteliti secara tepat. menurut Sugiyono (2009:121) suatu instrument 

dikatakan valid apabila digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 
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Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment yang menyatakan hubungan skor masing-masing item pertanyaan dengan 

skor total. Rumusan sebagai berikut: 

rumus : 

  

keterangan :  

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara x dan y 

𝑁 = jumlah subyek/responden 

𝜖𝑥𝑦 = jumlah perkalian x dan y 

𝜀𝑥 = jumlah skor butir pernyataan  

𝜀𝑦 = jumlah skor total pernyataan 

𝜀𝑥2 = jumlah kuadrat skor butir pernyataan 

 𝜀𝑦2 = jumlah kuadrat skor total pernyataan 

Dengan kriteria pengujian jika harga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikan 

0,05 maka alat tersebut valid, begitu pula jika harga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka alat 

ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2010: 170). 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data  yang di gunakan dalam eksperimen ini adalah teknik analisis  

non parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis kompratif rata-rata dua sampel 

bila datanya berbentuk interval atau ratio adalah menggunakan t-test. Rumus t-test yang 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkolaborasi 

ditunjukkan pada rumus berikut: 
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t = 
�̅�√𝑛

𝑆 𝐷
   

Analisis untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

berdasarkan indikator dapat dihitung dengan rumus berikut:  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 𝑋 100 

 

 

Tabel 3.7 

Skor angket skala likert 

Pernyataan 
Skor  

(+) (-) 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan 

dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel 

X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari 

masing-masing variabel. Nilai rata-rata (mean) ini diperoleh dengan menjumlahkan data 

keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Untuk 

rumus rata-rata digunakan sebagai berikut:  

�̅� =  
∑(𝑓𝑖𝑥𝑖)

𝑛
 

fi = frekuensi ke-i 

x1 = data ke-i 

 (fi . xi) = jumlah fi dikali xi 

n = total frekuensi 
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Setelah diperoleh rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan 

dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari 

hasil angket. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing peneliti ambil dari 

banyaknya pernyataan dalam angket dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai 

tertinggi (4) yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang 

interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, sedangkan menghitung panjang 

kelas dengan cara rentang interval dibagi dengan jumlah kelas. Kusdiwelirawan (2014: 

37)  

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum pretest 

dan sesudah di berikan perlakukan yaitu metode Inquiry rumus yang digunakan untuk 

menghitung deksriptif presentasenya adalah: 

 

 

Keterangan : 

F = Nilai presentase atau hasil 

n = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Jumlah skor total (Arikunto, 2007: 236) 

Banyaknya kategori yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 4, yaitu 

sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Maka perhitungannya adalah sebagai 

berikut. 

1) Menentukan rentang  

a. Persentase tertinggi  : 
4

4
  X  100% = 100% 

b. Presentase terendah  : 
1

4
  X  100% = 25% 

c. Rentang  : 100% - 25%   = 75% 

%100x
N

n
F 
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2) Kelas interval   :  5 

3) Panjang kelas interval  :  P  = 
75

5
  = 15% 

4) Berdasarkan perhitungan di atas, maka kriteria kemampuan mengelola emosi 

terkait amarah dan sifat agresif adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.8 

Kriteria kemampuan berpikir kritis 

 

No Presentase Kriteria 

1 85,0% < % < 100% Sangat Tinggi 

2 70,0% < % < 84,0% Tinggi 

3 55,0% < % < 69,0% Sedang 

4 40,0% < % < 54,0% Rendah 

5 25,0% < % < 39,0% Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2008: 99) 

Hipotesis Statistik 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu untuk mengetahui apakah 

penerapan bimbingan kelompok dengan Inquiry dapat meningkatkan minat 

peserta didik pada materi Bimbingan Konseling yang diberikan. Pengujian 

hipotesis statistik adalah kemungkinan keputusan yang dibuat untuk menolak 

atau menerima hipotesis yang sedang diuji. 

Ho  : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

keterangan : 

1. µ1 : Kemampuan berpikir kritis peserta didik yang diberikan bimbingan 

kelompok  model pembelajaran Inquiry.  

2. µ2 : Kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tidak diberikan bimbingan 

kelompok  model pembelajaran Inquiry. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penelitian akan menjelaskan data tentang meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas XII SMA Negeri 1 Palangka Raya sebelum dan setelah 

diberikan metode pembelajaran Inquiry. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian 

untuk menjawab  pokok permasalahan yang terdapat dalam bab I yaitu apakah Metode 

pembelajaran Inquiry  mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 

XII SMA Negeri 1 Palangka Raya ? 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian adalah di ruang kelas kelas XII SMA Negeri 1 

Palangka Raya, dengan subjek penelitian berjumlah 10 orang peserta didik. SMA Negeri 1 

Palangka Raya adalah salah satu sekolah terbaik dengan akreditasi A yang terletak di Jl. Ais 

Nasution No.2  Palangka Raya.Sedangkan untuk pemberian pretest, Bimbingan Kelompok 

dengan metode Pembelajaran Inquiry dan posttest  berupa angket kemampuan berpikir kritis 

yang  dilaksanakan pada bulan November  hingga bulan desember 2019.  

Angket kemampuan berpikir kritis ini dibagi dalam 1 variabel, 5 indikator, yang 

kemudian dideskripsikan menjadi 20 item pernyataan. Untuk angket kemampuan berpikir 

kritis  kepada 10 peserta didik kelas XII SMA Negeri 1 Palangka Raya. Angket kemampuan 

berpikir kritis yang disebar untuk diisi siswa, hasil yang kembali sebanyak 10 angket. 

B. Uji Asumsi Klasik 

Hasil tahap studi pendahuluan diperoleh data  berupa data hasil studi literatur, 

observasi, dan wawancara. Hasil obeservasi dan wawancara langsung kepada 10 peserta 

didik tersebut antara lain: 1) Peserta didik hanya diam saat diberikan pelajaran. 2) Peserta 



52 
 

 
 

didik sulit saat diminta untuk mengajukan ide yang mereka miliki.  3) Peserta didik hanya 

menerima informasi dari pendidik tanpa mencari informasi lebih lanjut mengenai 

informasi yang diberikan. 4) Saat pendidik mengajukan sebuah permasalahan, peserta 

didik hanya diam tanpa mencoba memeberikan solusi terhadap masalah yang diberikan.5) 

Begitupun saat jam pelajaran berakhir, tidak ada peserta didik yang menyimpulkan materi 

yang mereka dapat. 

Dalam hal ini, tingkah laku peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran 

dapat mengidentifikasi  akan ketertarikan peserta didik. Peserta didik yang dikatakan 

memiliki kemampuan berpikir kritis apabila  sesuai dengan beberapa indikator berikut; 1) 

Dapat memberikan penjelasan sederhana, 2) Membangun keterampilan dasar; 3) Dapar 

menyimpulkan; 4) Memberikan penjelasan lanjut; 5) menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang. 

Hal ini sesuai dengan data hasil penelitian, observasi wawancara dan bahwa 10  

sampel mengalami rendahnya kemampuan berpikir kritis, seperti yang terdapat pada 

indikator 1,3, dan 4. Jadi dari hasil studi pendahuluan dengan peserta didik tersebut 

mengenai kemampuan berpikir kritis peserta didik menunjukkan bahwa perlu adanya 

pemberian bimbingan kelompok dengan metode Inquiry kepada peserta didik. Hal ini 

dikarenakan  penguasaan peserta didik dalam kemampuan berpikir kritis masih kurang. 

C. Analisis Data 

Berdasarkan pada  tujuan  penelitian, untuk mempermudah dan memperjelas 

penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian meliputi (1) 

Gambaran Kemampuan berpikir kritis peserta sebelum diberi bimbingan kelompok 

metode Inquiry, (2) Gambaran Kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah diberi 

bimbingan kelompok dengan metode Inquiry,  (3) Perbedaan  Kemampuan berpikir kritis 
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setelah diberi bimbingan kelompok dengan metode Inquiry,  dengan menggunakan rumus 

uji-t dua sampel berpasangan. 

1. Gambaran Kemampuan Berpikir Kritis Pada Peserta didik Kelas XII SMA 

Negeri 1 Palangka Raya Sebelum Mendapatkan Bimbingan Kelompok Metode 

Pembelajaran Inquiry 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik kelas XII SMA Negeri 1 Palangka Raya maka diuriakan terlebih 

dahulu kemampuan berpikir kritis sebelum diberikan Bimbingan Kelompok dengan 

metode Inquiry (Pre Test). Hasil pre test Kemampuan berpikir kritis dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Presentase Hasil Analisis Pre Test  

No Kode Siswa 
Pre Test 

Jumlah Presentase Kategori  

1  AN 
42 42% 

Rendah 

2  AJ 
41 41% 

Rendah 

3  AM 
45 45% 

Rendah 

4  AK 
42 42% 

Rendah 

5  ANA 
43 43% 

Rendah 

6 AAV 
45 45% 

Rendah 

7  AVA 
45 45% 

Rendah 

8  AA 
44 44% 

Rendah 

9 CP 45 45% 
Rendah 

10  DFP 43 43% 
Rendah 

Rata-Rata 
43.5 

43% Rendah 
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  Gambar 4.1 

  Histogram Hasil Pre-Test   

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.1 dapat diketahui  bahwa peserta didik 

yang dijadikan subjek dalam penelitian ini memiliki kemampuan berpikir kritis (pre 

test) dengan jumlah rata-rata 43.5  dan di bulatkan menjadi 43 dengan  rata-rata 

persentase yang diperoleh sebesar 43% dan termasuk dalam kategori  rendah. Pada 

masing-masing peserta didik terlihat bahwa kemampuan berpikir kritis rendah yaitu 

anatara 40,0% <  % < 60,0%. Peserta didi yang dijadikan sampel nantinya akan 

diberikan perlakuan (treatment) berupa bimbingan kelompok dengan metode Inquiry. 

2. Gambaran Kemampuan Berpikir Kritis Pada Peserta didik Kelas XII SMA 

Negeri 1 Palangka Raya Setelah Mendapatkan Bimbingan Kelompok Metode 

Pembelajaran Inquiry 

 

Setelah dilaksanakan bimbingan kelompok metode Inquiry selama empat kali 

pertemuan, selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil post test selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel di bahwah ini: 

 

 

 

 

39

40

41

42

43

44

45

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series1Pre-Test



55 
 

 
 

Tabel 4.2 

Presnetase Hasil Analisis Post Test  

 

No Kode Siswa 
Post Test 

Jumlah Presentase Kategori  

1 AN 
62 62% Sedang 

2 AJ 
63 63% Sedang 

3 AM 
64 64% Sedang 

4 AK 
65 65% Sedang 

5 ANA 
62 62% Sedang 

 6 AAV 
61 61% Sedang 

7 AVA 
61 61% Sedang 

8 AA 
65 65% Sedang 

9 CP 
67 67% Sedang 

10 DFP 
67 67% Sedang 

Rata-Rata 63.7 64% Sedang  

 

 Gambar 4.2 

Histogram Hasil Posttest  
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Berdasarkan perhitungan post test pada tabel kelompok eksperimen di atas 

maka dapat dilihat bahwa hasil post test skala kemampuan berpikir kritis yang di 

berikan kepada peserta didik setelah diberikan perlakukan bimbingan kelompok 

dengan metode Inquiry dengan presentase rata-rata sebesar 64% berada dalam 

kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan perlakuan 

bimbingan kelompok dengan metode Inquiry kemampuan berpikir kritis mengalami 

peningkatan. 

3. Perbedaan Kemapuan Berpikir Pada Peserta Didik Kelas XII SMA Negri 1 

Palangka Raya Sebelum dan setelah Diberikan Bimbingan Kelompok Dengan 

Metode Inquiry 
 

Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah dapat 

ditingkatkan kemampuan berpikir kritisnya setelah diikut sertakan dalam kelompok 

eksperimen. Peserta didik tersebut diberkan perlakuan selama empat kali pertemuan. 

Peserta didik yang sebelumnya memiliki kemampuan berpikir krits dengan kategori 

rendah, kemudian dapat mengalami perkembangan dengan memiliki kemampuan 

berpikir kritis. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya perbedaan kemampuan 

berpikir kritis sebelum dan setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan metode 

Inquiry. 

Tabel 4.3 

Peningkatan Presntase Hasil Analisis Pre-test dan Post-test 

 

No Kode Siswa 
Pre test Post Test % Skor 

Peningkatan % Skor Kriteria % Skor Kriteria 

1 
AN 

42% 
Rendah 

62% Sedang 20% 

2 
AJ 

41% 
Rendah 

63% Sedang 22% 

 3 
AM 

45% 
Rendah 

64% Sedang 19% 

4 
AK 

42% 
Rendah 

65% Sedang 23% 

5 
ANA 

43% 
Rendah 

62% Sedang 19% 

6 
AAV 

45% 
Rendah 

61% Sedang 16% 
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7 
AVA 

45% 
Rendah 

61% Sedang 16% 

8 
AA 

44% 
Rendah 

65% Sedang 21% 

9 
CP 

45% 
Rendah 67% Sedang 22% 

10 
DFP 

43% 
Rendah 67% Sedang 24% 

Rata-Rata 43% Rendah 64% Sedang 21% 

 

Perbedaan antara hasil Pre Test dan Hasil Post Test tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Gambar 4.3 

Histogram Peningkatan Presentasi Pre-test Dan Post-test 

 

 

Dari data tabel 4.4 dan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kelompok eksperimen dari sebelum di berikan bimbingan kelompok 

dengan metode Inquiry.dimana presentasi rata rata  pada pretest subjek adalah 43% 

termasuk kategori rendah kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan 

metode Inquiry hasil post test subjek tersebut mengalami peningkatan sebesar 21% yaitu 

menjadi 64% termasuk dalam kategori sedang. 
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4. Gambaran Presentase Peningkatan Setiap Indikator  Kemampuan Berpikir Kritis 

setelah mendapatkan Bimbingan Kelompok dengan Metode Pembelajaran Inquiry  

 

Tabel 4.4 

 Presntase Peningkatan Pre-test dan Post-test nilai perindikator 

No 

Aspek 

minat 

yang di 

ukur 

Indikator 

Skor Total Presentase Presentase 

Skor 

Peningkatan  
Pre 

Test 

Post 

Test 

Pre 

Test 

Post 

Test 

1 Kemampu

an 

Berpikir 

Kritis 

1.1 Memberi 

penjelasan 

sederhana 
143 225 

51,07% 80.35

% 

29,28% 

1.2 Membangun 

keterampilan 

dasar 
77 129 

48,12% 80.62

% 

32,49% 

1.3 Menyimpulkan 

78 96 

65% 80% 15% 

1.4 Memberikan 

penjelasan lanjut 85 125 

53,12% 78.12

% 

25% 

1.5 Mengatur strategi 

dan teknik 
49 62 61,25% 77.5% 16,25% 

 

Gambar 4.4 

Histogram Peningkatan Pre-test dan Post-test nilai perindikator 
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Dari tabel 4.4  dan  gambar 4.4  dapat dilihat bahwa nilai pretest pada 

indikator 1  sebesar 143 (41,90%) termasuk kategori rendah, kemudian setelah 

mendapatkan perlakukan dengan metode Inquiry dan diberikan post test hasilnya 

yaitu sebesar 225 (80,35%) termasuk kategori tinggi. Kemudian pada indikator 2 

dapat dilihat hasil dari prtest adalah 77 (36,10%) termasuk kategori rendah dan 

setelah diberikan perlakuan dengan metode Inquiry hasil posttestnya menjadi 129 

(80,62%) termasuk kategori tinggi. Pada indikator 3 hasil pretestnya adalah 78 

(44,70%) termasuk dalam kategori rendah setelah mendapatkan perlakuan dengan 

metode Inquiry dan setelah diberkan post test meningkat menjadi 96 (80%) termasuk 

kategori tinggi. Pada indikator 4 nilai pretest adalah 85 (57,10%) termasuk kategori 

rendah. kemudian setelah mendapatkan perlakuan dengan metode Inquiry dan 

diberikan post tes hasilnya meningkat menjadi 125 (78,12%) termasuk kategori tinggi. 

Kemudian yang terakhir pada indikator 5 dimana jumlah nilai pretesnya adalah 49 

(39,50%) kemudian setelah mendapatkan perlakukan dengan metode Inquiry  dan 

diberikan post test nilainya adalah 62  (77,5%) termasuk kategeori tinggi.  

Dari hasil keseluruhan data tabel dan histogram diatas dapat dilihat bahwa 

adanya pengaruh setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode Inquiry  

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada setap indikator 

mengalami peningkatan anatara hasil pretest dengan hasil post test. 

D. Pembahasan 

Melalui hasil proses analisis data deskriptif  pre test dari 10 peserta didik dengan 

rumus F (Nilai Presentasi) peserta didik yang mengalami kemampuan berpikir kritis 

memililiki kategori rendah. Peserta didik  yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian 

ini merupakan gambaran kecil dari masalah kemampuan berpikir kritis dari jumlah 

peserta didik keseluruhan di sekolah. Berdasarkan informasi dari guru pembimbing, ada 
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beberapa peserta didik yang memiliki ciri kemampuan berpikir kritis yang rendah yaitu 

adanya peserta didik yang hanya diam saat pelajaran diberikan, peserta didik sulit saat 

diminta untuk mengajukan ide yang mereka miliki, peserta didik hanya menerima 

informasi yang diberikan. tanpa mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai informasi 

yang diberikan. Peserta didik juga sulit membedakan antara opini dan fakta, saat pendidik 

mengajukan sebuah permasalahan peserta didik hanya diam tanpa mencoba untuk  

mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. Bahkan saat jam pelajaran berakhir pun, 

tidak ada peserta didik yang menyimpulkan terhadap materi yang telah diberikan. Selain 

itu, peneliti juga mendapatkan informasi dari guru pembimbing bahwa peserta didik kelas 

XII SMA Negeri 1 Palangkaa Raya pada khususnya masih banyak peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah. Kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang rendah inilah sehingga diperlukan proses bimbingan kelompok dengan metode 

Inquiry. Metode yang dilakukan peneliti sebanyak empat kali pertemuan. Setelah peneliti 

melakukan bimbingan kelompok metode Inquiry peneliti mengadakan post test kepada 

peserta didik yang diberikan bimbingan kelompok metode Inquiry. Adapun persentase 

rata-rata tingkat kemampuan berpikir kritis dari hasil postest tersebut sebesar 64% 

meningkat dari sebelumnya pada saat pre test sebesar 43%. Jumlah tersebut mengalami 

persentase peningkatan rata-rata sebesar 21%. Tentunya hal  ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis  peserta didik dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok 

metode Inquiry. 

Selain dari hasil analisis data deskriptif diatas, juga didapat hasil analisis setiap 

indikator yang mengalami peningkatan, dimana pada indikator 1) Memberikan penjelasan 

sederhana jumlah skor jawaban dari 10 sampel sebelum diberikan bimbingan kelompok 

dengan metode Inquiry yaitu 143( 51,07%) termasuk dalam kategori rendah kemudian 

setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode Inquiry meningkat menjadi 225 
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(80,35%) kategori tinggi. Pada indikator 1 terjadi peningkatan sebesar 29.28%. Pada 

indikator 2) Membangun keterampilan dasar, jumlah skor jawaban ke 10 sampel sebelum 

diberikan bimbingan kelompok dengan metode Inquiry yaitu 77 (48,12%) termasuk 

kategori rendah kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode Inquiry 

meningkat menjadi 225 (80,35%) masuk dalam kategori tinggi. Pada indikator 2 terjadi 

peningkatan sebesar 32,49%. Pada indikator 3) Menyimpulkan, jumlah skor jawaban ke 

10 sampel yaitu sebelum diberikan bimbingan kelompok dengan metode Inquiry 78 

(65%) masuk dalam kategori rendah, kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok 

dengan metode Inquiry meningkat menjadi 96 (80%) termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada indikator 3 terjadi peningkatan sebesar 15%. 4) Memberi penjelasan lanjut, jumlah 

skor jawaban ke 10 sampel yaitu sebelum diberikan bimbingan kelompok dengan metode 

Inquiry 85 (53,12%) termasuk dalam ketegori rendah setelah diberikan bimbingan 

kelompok dengan metode Inquiry meningkat menjadi 125 (78,12%) termasuk dalam 

kategori tinggi . Pada indikator 4 terjadi peningkatan sebesar 25%. Pada indikator 5) 

Mengatur strategi dan teknik, jumlah skor jawaban ke 10 sampel yaitu sebelum diberikan 

bimbingan kelompok dengan metode Inquiry 49 (61,25%) termasuk kategori tinggi 

setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode Inquiry meningkat menjadi 62 

(77,5%) termasuk kategori tinggi. Pada indikator 5 terjadi peningkatan sebesar 16,25%. 

Selain data presentasi setiap indikator diatas, peneliti juga mengamati dari setiap 

kegiatan. Peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dilihat dari setiap 

refleksi yang dilakukan. Subjek 1 sangat sulit diminta untuk memberi penjelasan 

mengenai materi atau masalah yang diberikan. begitupun saat mendapat informasi, subjek 

1 lebih sulit dalam memahami informasi yang didapatkan. Setelah diberikan bimbingan 

kelompok dengan metode pembelajaran Inquiry  subjek 1 terlihat lebih mudah dalam 
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memahami setiap materi atau masalah yang diberikan, dari hal ini subjek 1 dapat 

menjelaskan setiap materi atau masalah yang didapatkannya. 

Subjek 2 adalah peserta didik yang sulit mengungkapkan informasi yang 

bertentangan dengan pendapatnya. Sehinggan subjek 2 ini hanya akan memberikan 

informasi apabila informasi tersebut sesuai dengan pendapatnya. begitupun dengan 

memberikan kesimpulan, subjek 2 kadang membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan 

fakta yang didapatkan. Sehingga dari hal inilah subjek 2 diberikan bimbingan kelompok 

dengan metode pembelajaran Inquiry sehingga setelah diberikannya treatmen, subjek 2 

dapat lebih mudah saat memberikan informasi yang sesuai fakta yang didapatkannya 

walaupun informasi tersebut bertentangan dengan pendapatnya. 

Subjek 3 adalah peserta didik yang  selalu mencari fakta atau informasi yang lebih 

lanjut setelah mendapatkan informasi dari orang lain. subjek 3 ini akan lebih hati-hati saat 

menerima informasi dari peserta didik yang lain. Namun, sebelum bimbingan kelompok 

dengan metode pembelajaran Inquiry  diberikan subjek 3 ini adalah peserta didik yang 

sangat mudah menerima informasi tanpa mencari tahu kebenaran tentang informasi yang 

didapatkan. Sehinggan kadang informasi yang diambil subjek 3 ini hanyalah opini dari 

peserta didik yang lain. 

Subjek 4 adalah peserta didik yang lebih banya diam dan hanya mendengarkan saat 

pembelajaran diberikan. Sehingga kadang subjek 4 ini kesulitan dalam menganalisis 

mengenai penjelasan yang diberikandan kadang subjek 4 ini hanya diam saat diberikan  

pendidik pertanyaan. Namun setelah diberikan bimbingan kelompok metode 

pembelajaran Inquiry, subjek 4 sudah dapat memberikan pendapatnya mengenai 

pembelajaran. Subjek 4 ini juga lebih sering mengemukankan ide-ide yang didapatnya 

sehingga lebih aktif saat pembelajaran berlangsung. 
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Subjek 5 adalah peserta didik yang sulit saat memberikan penjelasan lebih lanjut 

mengenai informasi yang didapat, subjek 5 ini kadang tidak bisa membedakan asumsi 

yang diberikan peserta didik lainnya. Karena dari hal inilah subjek 5 sangat sulit untuk 

mengemukakan ide-ide yang dimilikinya karna tidak terlalu bisa dalam membedakan 

pertanyaan dan pernyataan. sehingga dari hal ini, subjek 5 diberikan bimbingan kelompok 

metode Pembelajaran Inquiry subjek 5 mulai dapat memahami saat peserta didik lain 

memberikan asumsinya mengenai masalah yang diberikan. subjek 5 ini juga dapat 

kadang-kadang menanggapi pernyataan dari peserta didik yang lain dan menjawab 

pertanyaan saat diminta pendidik. 

Subjek 6 saat diberikan pertanyaan oleh pengajar maka akan tanggap dalam 

memberikan jawaban. begitupun saat pendidik menjelaskan permasalahan yang diberikan, 

subjek 6 ini akan menyimak permasalahan yang diberikan dengan baik. sehingga saat 

diminta memberikan pernyataan subjek 6 ini dengan mudah menjelaskan apa yang 

dipahaminya. namun, hal ini terjadi setelah subjek 6 diberikan bimbingan kelompok 

metode Pembelajaran Inquiry karena subjek 6 ini kesulitan dalam memahami dan 

menganalisis setiap pertanyaan yang diberikan.  

Subjek 7 adalah peserta didik yang lebih banyak diam saat pembelajaran 

berlangsung, peserta didik ini menganggap keaktifannya dikelas hanya sia-sia tanpa 

adanya timbal balik berupa nilai. Namun, saat pendidik mengajukan pertanyaan kepada 

subjek 7 dengan imbalan nilai, maka subjek 7 ini akan suka rela menjawab pertanyaan 

yang diberikan pendidik. Setelah diberikan Bimbingan Kelompok metode Pembelajaran 

Inquiry subjek 7 ini lebih aktif dalam kelas, baik saat diberikan pertanyaan atau 

memberikan peryataan tanpa imbalan nilai. Hal ini terjadi karena subjek 7 lebih paham 

bahwa pembelajaran yang diberikan bukan hanya sekedar nialai, tapi bagaimana cara kita 

berpikir dalam menyelesaikan masalah yang kita dapat. 
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Subjek 8 adalah peserta didik yang kritis saat diberikan suatu permasalahan, peserta 

didik ini lebih mudah memahami dan mendapatkan ide-ide dalam pemecahan suatu 

permasalahan. Namun saat sebelum diberikannya Bimbinga Kelompok metode 

Pembelajarn Inquiry, subjek ini adalah peserta didik yang sangat sulit dalam 

menyampaikan atau menyimpulkan ide-ide yang dimilikinya. Sehingga karena hal inilah 

subjek 8 lebih memilih diam saat pembelajaran dilakukan. 

Subjek 9 adalah peserta didik yang aktif saat jam pembelajaran berlangsung, peserta 

didik ini akan memberikan pernyataan atau menjawab pertanyaan jika pendidik 

mengajukan pertanyaan. Sebelum diberikannya Bimbingan Kelompok metode 

Pembelajaran Inquiry subjek 9 ini adalah pesera didik yang pasif saat dikelas. peserta 

didik ini hanya akan menjawab pertanyaan atau memberikan pernyataan jika diminta oleh 

pendidik. 

Subjek 10 adalah peserta didik yang sulit fokus saat jam pelajaran sedang 

berlangsung. Pesera didik ini sulit memahami setiap informasi yang diberikan. Begitupun 

saat diluar jam pembelajaran, peserta didik ini tidak mencoba mencari informasi lebih 

lanjut mengenai materi yang didapat atau kebenaran mengenai informasi yang didapat. 

Setelah diberikan Bimbingan Kelompok metode Pembelajaran Inquiry, Pesera didik ini 

lebih sering mencari informasi lanjut mengenai atau informasi yang didapatnya dari 

peserta didik lain. Walaupun kadang subjek ini susah fokus saat pelajaran, tapi subjek 10 

ini akan berusaha mengulang pembelajarn yang didapatkan setelah pembelajaran selesai. 

Selain itu untuk dapat mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik 

ditingkatkan melalui bimbingan kelompok metode pembelajaran  Inquiry yaitu dengan 

menggunakan teknik analisis uji T dua sampel berpasangan.. Berdasarkan analisis data 

diperoleh  t hitung  yaitu (-23,308) sedangkan untuk nilai t tabel dalam penelitian ini yaitu 
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(1,812). Hal ini menunjukkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (-23,308) < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,812) maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima. Ini berarti penerapan metode pembelajaran Inquiry dapat membantu peserta didik 

kelas XII IIS 2 SMA Negeri 1 Palangka Raya dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis  peserta didik dengan baik. 

Hasil penelitian dari pre test dan post test menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

masalah rendahnya kemampuan berpikir kritis  yang dialami peserta didik menjadi lebih 

tinggi setelah mendapatkan perlakuan jika dibandingkan dengan sebelum mendapatkan 

perlakuan, ini menunjukkan bahwa pemberian bimbingan kelompok dengan metode 

cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik.  

Kesimpulan tersebut berdasarkan bimbingan kelompok adalah kegiatan kelompok 

yang saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan 

lain sebaginya. Dan apa yang dibicarakan itu semua bermanfaat untuk diri peserta didik 

bersangkutan dan peserta didik lainnya. (Prayitno:2012). 

Sedangkan mdel pembelajaran  Inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Trianto 2007 :135).   

 

1. Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai respon peserta didik setelah 

diberikannya instrument kemampuan berpikir kritis . maka diperoleh hasil observasi: 

 Instrumen kemampuan berpikir kritis membantu peserta didik dalam meningkatkan 

minat berpikir kritis pesera didik pada pelajaran Bimbingan Konseling disekolah. 

Hal ini terlihat dari lebih mudahnya peserta didik dalam memahami setiap materi 

atau masalah yang diberikan, serta dapat menjelaskan masalah yang didapatkan. 
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 Peserta didik lebih fokus saat jam pelajaran berlangsung. Hal ini terlihat dari lebih 

seringnya peserta didik dalam mencari informasi tambahan mengenai informasi 

yang didapatnya. 

 

2. Hasil Wawancara 

Wawancara didapatkan setelah diberikannya perlakuan Bimbingan Kelompok Metode 

Pembelajaran Inquiry. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat peserta didik 

setelah diberikannya Bimbingan Kelompok Metode Pembelajaran Inquiry. Berikut 

kesimpulan dari wawancara yang dilakukan adalah : 

 Dengan diskusi kelompok yang dilakukan dapat membantu peserta didik lebih fokus 

dalam pelajaran Bimbingan Konseling yang diberikan. Peserta didik lebih aktif 

dalam mencari informasi tambahan mengenai informasi yang didapatkannya 

 Peserta didik yang dulunya hanya diam saat jam pelajarn Bimbingan Konseling, 

sekarang dapat memberikan atau mengemukakan pendapatnya mengenai pelajaran 

yang sedang berlangsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab V dikemukakan simpulan-simpulan yang ditarik dari temuan penelitian. 

Atas dasar simpulan penelitian ini dikemukakan sejumlah saran yang bermanfaat khususnya 

untuk praktikan bimbingan kelompok dengan metode pembelajaran Inquiry. 

A. Kesimpulan 

Dari hasil angket pre-test dan post-tes mengenai kemampuan berpikir kritis peserta 

didik dengan menggunakan bimbingan kelompok metode pembelajaran Inquiry 

mengunkanan analisis statistic uji t dua sampel berpasangan diperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(-23,308) 

sedangkan  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,812) dimana  hal ini menunjukkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (-23,308) < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,812) maka 

𝐻0 ditolak. Ini berarti menunjukkan ada peningkatan rata-rata nilai pre-test dan post-test setelah 

diberikan bimbingan kelompok dengan metode pembelajaran Inquiry. 

2. Pada setiap indikator mengalami peningkatan, dimana pada indikator 1 jumlah 

total skor dari sepuluh sampel 143 ( 51,07%) termasuk dalam kategori rendah 

kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode pembelajaran 

Inquiry meningkat menjadi 225 (80,35%) kategori tinggi. Pada indikator 1 terjadi 

peningkatan sebesar 29,28%. 

3. Pada indikator 2 jumlah total skor kesepuluh sampel yaitu 77 (48,12%) termasuk 

kategori rendah kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode 

pembelajaran Inquiry meningkat menjadi 129 (80,62%) masuk dalam kategori 

tinggi. Pada indikator 2 terjadi peningkatan sebesar 32,49%.  

4. Pada indikator 3 jumlah total skor kesepuluh sampel 78 (65%) masuk dalam 

kategori sedang, kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan 

metode pembelajaran Inquiry  meningkat menjadi 96 (80%) termasuk dalam 

kategori tinggi. Pada indikator 3 terjadi peningkatan sebesar 15%.  
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5. Pada indikator 4 jumlah total skor kesepuluh sampel 85 (53,12%) termasuk dalam 

ketegori rendah, setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode 

pembelajaran Inquiry meningkat menjadi 125 (78,12%) termasuk dalam kategori 

tinggi . Pada indikator 4 terjadi peningkatan sebesar 25%.  

6. Pada indikator 5 jumlah total skor kesepuluh sampel 49 (61,25%) termasuk 

kategori sedang setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode 

pembelajaran Inquiry meningkat menjadi 62 (77,5%) termasuk kategori tinggi. 

Pada indikator 5 terjadi peningkatan sebesar 16,25%. 

B. Implikasi 

1. Layanan Bimbingan Kelompok dengan menggunakan metode pembelajaran 

Inquiry yang akan digunakan dalam penelitian ini 

2. Kepada Konselor Sekolah (Guru Bimbingan dan Konseling metode pembelajaran 

Inquiry dapat menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

C. Saran 

Dengan selesainya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Metode Pembelajaran Inquiry dapat dijadikan sebagai salah satu strategi alternatif  

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik  

2. Bagi Guru 

Memberikan alternatif kepada guru dengan menggunakan metode Pembelajaran  

Inquiry agar kemampuan berpikir kritis pesertan didik dapat terbentuk dengan baik. 

3. Bagi Peserta didik 
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Dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahawa kemampuan berpikir 

kritis sangat membantu bagi peserta didik agar menjadi diri pribadi yang lebih kritis 

baik disekolah ataupun dilingkungan masyarakat. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti lain 

khususnya mengenai kemampuan berpikir kritis dengan metode pembelajaran  

Inquiry serta disarankan bagi peneliti lain untuk menyempurnakan penelitian ini.  
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