
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Inkuiri Terbimbing 

 

Model inkuiri didefinisikan oleh Kourilsky (dalam Hamalik, 2004:220) 

“Pembelajaran inkuiri adalah suatu  strategi yang berpusat pada siswa dimana 

kelompok siswa inkuiri diberi suatu isu atau masalah-masalah sehingga 

mencari jawaban-jawaban terhadap isu atau pertanyaan melalui prosedur yang 

jelas dan struktural kelompok” 

 

Menurut Gulo (dalam Trianto, 2007:137-138) menyatakan bahwa inkuiri tidak 

hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang 

ada, termasuk pengembangan emosional dan merupakan suatu proses yang 

bemula dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.   

Pelaksanaan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut. 

1. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 

Kegiatan model pembelajaran inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau 

permasalahan diajukan, kemudian siswa diminta untuk merumuskan 

hipotesis. 

2. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data.  Untuk memudahkan proses ini, 
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guru membimbing siswa menentukan hipotesis yang relevan dengan 

permasalahan yang diberikan. 

3. Mengumpulkan data 

Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data.  Guru 

memberikan kesempatan dan membimbing siswa untuk menentukan 

langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan hipotesis yang akan 

dilakukan.  Data yang dihasilkan dapat berupa tabel atau grafik. 

4. Analisis data 

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan 

menganalisis data yang telah diperoleh.  Faktor penting dalam menguji 

hipotesis adalah pemikiran ’benar’ atau ’salah’.  Setelah memperoleh 

kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan.  Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat 

menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah dilakukannya. 

5. Membuat kesimpulan 

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh siswa. 

 

Sementara itu, Slameto (2003:156) mengatakan bahwa inkuiri memungkinkan 

siswa menggunakan semua proses mental untuk menemukan konsep atau 

prinsip ilmiah. Pendekatan ini banyak memberikan keuntungan antara lain 

meningkatkan fungsi intelegensi, membantu siswa belajar melakukan 

penelitian, meningkatkan daya ingat, menghindari proses belajar secara 

menghafal, mengembangkan kreativitas, meningkatkan aspirasi, membuat 

pengajaran menjadi “student centered” sehingga dapat membantu lebih ke arah 
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pembentukan konsep diri, memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa 

untuk menanpung serta memahami informasi.   

 

Sanjaya (2006:194) menjelaskan bahwa pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 

yang dipertanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari 

pembelajaran inkuiri yaitu : Pertama, Pembelajaran inkuiri menekankan 

kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, 

artinya inkuiri menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Kedua, Seluruh 

aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri (self belief).Ketiga, Tujuan dari penggunaan 

pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara 

sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran 

inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi 

bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.  

 

Keunggulan inkuiri adalah 

1. Dapat membentuk dan mengembangkan ”self-concept” pada diri siswa, 

sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang 

lebih baik 
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2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang baru  

3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka 

4. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif, dan merumuskan hipotesanya 

sendiri 

5. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik 

6. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang 

7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu 

8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri 

9. Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional 

10. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi (Roestiyah, 2008:76-77). 

 

Menurut Sumiati dan Asra  (2008:103) inkuirí artinya penyelidikan, melalui 

penyelidikan siswa akhirnya dapat memperoleh suatu penemuan.  Model 

inkuiri dipandang cukup ilmiah dalam melakukan penyelidikan untuk 

memperoleh suatu penemuan.  Langkah-langkah yang ditempuh dimulai dari 

merumuskan masalah, hipótesis, mengumpulkan data, menguji hipótesis 

dengan data dan menarik kesimpulan.  Kegiatan ini dapat membimbing siswa 

untuk selalu menggunakan pendekatan ilmiah dan berpikir secara obyektif 

dalam memecahkan masalah.  Jadi dengan model inkuiri, siswa melakukan 

suatu proses mental yang bernilai tinggi, disamping proses kegiatan fisik 

lainnya.  
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Pelaksanaan model inkuiri mempunyai tiga macam cara, yaitu: 

1. Inkuiri Terbimbing. 

Pada inkuirí terbimbing pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh siswa 

berdasarkan petunjuk-petunjuk guru.  Petunjuk yang diberikan pada 

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.  Pelaksanaan pembelajaran 

dimulai dari suatu pertanyaan inti.  Dari jawaban yang dikemukakan, siswa 

melakukan penyelidikan untuk membuktikan pendapat yang telah 

dikemukakan. 

2. Inkuiri bebas. 

Dalam hal ini siswa melakukan penelitian bebas sebagai mana seorang 

scientis.  Masalah dirumuskan sendiri, eksperimen (penyelidikan) 

dilakukan sendiri, dan kesimpulan konsep diperoleh sendiri. 

3. Inkuiri bebas yang dimodifikasi. 

Berdasarkan masalah yang diajukan guru, dengan konsep atau teori yang 

sudah dipahami siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan 

kebenarannya (Sumiati dan Asra, 2008:103).   

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

Johnson (dalam Supriya, 2007:8) merumuskan istilah “berpikir kritis” (critical 

thinking) secara etimologis, ia menyatakan bahwa kata “critic”dan “critical” 

berasal dari “krinein”, yang berarti “menaksir nilai sesuatu”.Lebih jauh ia 

menjelaskan bahwa kritis dalam perbuatan seorang yang mempertimbangkan, 

menghargai, dan menaksir nilai sesuatu hal. Tugas orang yang berpikir kritis 

adalah menerapkan norma dan standar yang tepat terhadap suatu hasil dan 
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mempertimbangkan nilainya dan mengarti kulasikan pertimbangan 

tersebut.Selanjutnya Johnson (dalam Supriya, 2007:8) merangkum beberapa 

definisi critical thinking dan ia menyimpulkan bahwa ada tiga persetujuan 

substansi dari kemampuan berpikir kritis. Pertama, berpikir kritis memerlukan 

sejumlah kemampuan kognitif; kedua, berpikir kritis memerlukan sejumlah 

informasi dan pengetahuan;  dan ketiga, berpikir kritis mencakup dimensi 

afektif yang semuanya menjelaskan dan menekankan secara berbeda-beda. 

 

Berpikir kritis menurut Ennis (1987:12) merupakan istilah yang digunakan 

untuk suatu kreativitas reflektif untuk mencapai tujuan yang memuat keyakinan 

dan perilaku yang rasional. Ia telah mengidentifikasi lima kunci berpikir kritis, 

yakni “praktis, reflektif, rasional, terpercaya, dan berupa tindakan”. Dengan 

dasar ini ia merumuskan definisi berpikir kritis adalah aktivitas berpikir secara 

reflektif dan rasional yang difokuskan pada penentuan apa yang harus diyakini 

atau dilakukan.  Di bawah ini merupakan indikator dan  aspek kemampuan 

berpikir kritis yang diadaptasi oleh Ennis (1985:19): 

Tabel 1. Keterampilan berpikir kritis dan Indikatornya 

No 
Keterampilan Berpikir 

Kritis 
Indikator 

1 Memberikan argumen 

Argumen atau  alasan yang sesuai 

konteks; menunjukan perbedaan dan 

persamaan; serta argumen yang 

utuh. 

2 Melakukan deduksi 

Mendeduksikan secara logis, 

kondisi logis, serta melakukan 

interpretasi terhadap pernyataan. 

3 Melakukan induksi 

Melakukan pengumpulan data; 

Membuat generalisasi dari  data; 

membuat tabel dan grafik. 

4 Melakukan evaluasi 

Evaluasi diberikan berdasarkan 

fakta, berdasarkan pedoman atau 

prinsip serta memberikan alternatif. 

Sumber: Ennis (dalam Herniza, 2011:19) 
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Berpikir kritis adalah suatu proses dimana seseorang atau individu dituntut 

untuk menginter pretasikan dan mengevaluasi informasi untuk membuat 

sebuah penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan, menerapkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. Berpikir secara aktif dengan menggunakan 

intelegensia, pengetahuan, dan ketrampilan diri untuk menjawab pertanyaan. 

Berpikir kreatif harus selalu melihat kedepan, professional tidak boleh 

membiarkan berpikir menjadi sesuatu yang rutin atau standar Reason (dalam 

Sanjaya, 2006:228). 

 

Berpikir kritis juga merupakan pola berpikir seseorang mempunyai wawasan 

dan wacana yang luas. Dia mampu menganalisa suatu masalah dengan tepat, 

cermat, jeli, tidak gegabah dan efisien. Dia mampu memberikan solusi yang 

benar,masuk akal, bias dipertanggung jawabkan dan valid. Pada dasarnya 

seseorang yang mempunyai  bekal pengetahuan dan wawasan yang luas, dia 

otomatis akan berpikir secara kritis. Karena dia akan menganalisa masalah 

dengan berbagai kemungkinan dari sudut ilmu dan teori yang dia kuasai. 

Sehingga akan menghasilkan hasil analisa yang lebih detail, karena detail 

inilah seseorang akan menjadi lebih kritis Reason (dalam Sanjaya, 2006:229). 

  

Tujuan berpikir kritis adalah untuk menilai suatu pemikiran, menaksir nilai 

bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik dari suatu pemikiran dan nilai 

tersebut. Selain itu berpikir kritis meliputi aktivitas mempertimbangkan 

berdasarkan pada pendapat yang diketahui. Berpikir kritis mendorong 

munculnya pemikiran-pemikiran baru. 
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Tahap awal sebagai syarat untuk memasuki sikap kritis adalah adanya sikap 

siswa memunculkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran baru. Tahap ini disebut 

tahap berpikir kreatif. Tahap kedua siswa membuat pertimbangan atau 

penilaian atau taksiran yang dapat dipertanggung jawabkan.Tahap kedua ini 

dikategorikan sebagai tahap berpikir kritis, Savage dan Armstrong (1996:135). 

 


