
67 

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. 

1. 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%. 

2. 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%.  

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

sedang, kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan metode
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 pembelajaran Inquiry  meningkat menjadi 96 (80%) termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada indikator 3 terjadi peningkatan sebesar 15%.  

4. 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%.  

5. 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 
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Memberikan alternatif kepada guru dengan menggunakan metode Pembelajaran  Inquiry 

agar kemampuan berpikir kritis pesertan didik dapat terbentuk dengan baik. 

3. Bagi Peserta didik 

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.  

 

 


