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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan 

keterampilan berpikir kritis setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing dan Project Based Learning. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen, 

sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent control group design. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling 

jenuh. Untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pengundian, 

diperoleh siswa kelas VA sebagai kelas ekperimen dan siswa kelas VB sebagai kelas kontrol. 

Sedangkan instrumen dalam penelitian ini adalah tes. 

Hasil penelitian melalui uji hipotesis yang menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 

5%, menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (3.283 > 2.712) dan nilai signifikan menunjukkan 

sig < 0.05 (0.002 < 0.05), maka   ditolak dan    diterima, sehingga dapat disimpulkan ada 

perbedaan penerapan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan model pembelajaran 

Project Based Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa.  

Kata-kata kunci: Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing, Model Pembelajaran Project 

Based Learning, Berpikir Kritis. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know and explain the difference of critical thinking 

skill after doing learning with guided inquiry learning model and project based learning 

model. The type of research is quasi experiment, while research design used is nonequivalent 

control group design. Sampling technique using nonprobability sampling with saturated 

sample technique. To determine the experimental class and the controlclass is done the draw, 

obtained by grade VA students as athe experimental class and the VB class students as the 

control class. While the instrument in this study is a test. 

The results of the study through hypothesis testing using t-test with 5% significance 

level indicates that the value of  tarithmetic > ttable  (3.283 > 2.712) and significant value indicates 

sig < 0.05 (0.002 < 0.05), then    is rejected and     accepted, so it can be concluded there 

are differences in the application of guided inquiry learning model and project based learning 

model towards critical thinking skill of students. 

Keywords: Guided Inquiry Learning Model, Project Based Learning Model, Critical Thinking 

Skill 
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PENDAHULUAN 

Secara umum, dalam kegiatan pembelajaran siswa kurang memiliki kemampuan dan 

kebiasaan mengembangkan ketrampilan berpikir. Kemampuan berpikir yang diarahkan 

melalui pembelajaran di sekolah dasar adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) adalah kemampuan berpikir kritis 

(critical thinking) (Wijayanti, dkk, 2015). Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang 

memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka 

sendiri (Sitorus, 2103). 

Menurut Permendikbud no 65, untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), 

tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu 

diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). 

Sedangkan untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). Model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Inquiry (menemukan) sendiri adalah 

bagian dari CTL (Contextual Teaching and Learning). Pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil menemukan 

sendiri (Depdiknas, 2003). Menurut Waras (dalam Yance, dkk, 2013), “Project Based 

Learning merupakan proyek yang memfokuskan pada pengembangan produk atau unjuk kerja 

(Performance), dimana siswa melakukan kegiatan mengorganisasi kegiatan belajar kelompok, 

melakukan pengkajian atau penelitian, memecahkan masalah, dan mensintesis informasi”. 

Model ini bagian dari pendekatan CTL yang dilakukan melalui suatu proyek dalam jangka 

waktu tertentu dengan langkah-langkah tertentu.  

Model pembelajaran Inkuiri dan project based learning bertujuan untuk meningkatkan 

keaktifan dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis serta memecahkan suatu masalah dalam 

proses pembelajaran di kelas. Indikator dari kurang aktifnya siswa adalah terlihat bahwa 

masih banyak siswa yang enggan untuk bertanya, menjawab, maupun menanggapi pertanyaan 

dari guru (Lukitasari, 2013.  

Berdasarkan hasil observasi di SD Islamic Global School Malang, rendahnya 

keterampilan berpikir siswa dikarenakan kurangnya perhatian siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul 
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“Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Model Pembelajaran 

Project Based Learning terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas V SD Islamic 

Global School Malang”. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 

penelitian pada penelitian ini adalah eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen semu (quasi experimental design). Desain eksperimen semu yang 

digunakan adalah nonequivalent control group design. Penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas yaitu model pembelajaran inkuiri terbimbing dan model pembelajaran project based 

learning, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kritis siswa.  

Populasi penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Islamic Global School Malang tahun 

ajaran 2016/2017 yang terbagi dalam dua kelas yaitu VA dan VB. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan Nonprobability Sampling dengan menggunakan teknik Sampling 

Jenuh. Untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pengundian, 

diperoleh siswa kelas VA sebagai kelas ekperimen dan siswa kelas VB sebagai. kelas kontrol. 

Instrumen pada penelitian iini menggunakan tes sebanyak 20 soal pada pembelajaran 

tematik Tema 8 Ekosistem, Subtema 2 Hubungan Makhluk Hidup dan Lingkungan, 

Pembelajaran 2. Analisis data menggunakan analisis Analisis  Komparasional Bivariat yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat meliputi uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (Uji-t/Independent Sample T-Test) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Normalitas 

Berikut hasil uji normalitas data pretes dan posttes kelas kontrol dan kelas eksperimen: 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Pretes 

Tests of Normality 

 

1,2 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

EKPERIMEN, 

KONTROL 

1 .192 20 .052 .866 20 .010 

2 .175 19 .127 .921 19 .117 

a. Lilliefors Significance Correction      

Sumber: Hasil Analisa Data menggunakan SPSS 16.0 
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Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 1, dapat diketahui pada kolom 

Kolmogorov-Sminorv nilai signifikan pada kelas eksperimen sebesar 0.052, yang berarti 0.052 

> 0.05, maka dinyatakan normal. Pada kelas kontrol adalah 0.127 (0.127 > 0.05), maka 

dinyatakan normal. Nilai signifikasi dari kedua kelas adalah lebih besar dari 0.05, maka data 

pretes dari kedua kelas dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Posttes 

Tests of Normality 

 

1,2 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

EKPERIMEN, 

KONTROL 

1 .184 20 .074 .942 20 .261 

2 .196 19 .053 .894 19 .037 

a. Lilliefors Significance Correction      

Sumber: Hasil Analisa Data menggunakan SPSS 16.0 

Data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut lebih besar dari 0.05, maka 

kedua data posttes dari kelas kontrol dan eksperimen dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Pada kelas eksperimen yaitu 0.074, nilai sig 0.074 > 0.05 menunjukkan data posttes dari kelas 

eksperimen berdistribusi normal dan signifikasi data kelas kontrol yaitu 0.053, nilai sig 0,053 

> 0.05 juga menunjukkan data kelas kontrol posttes berdistribusi normal. 

 

Hasil Uji Homogenitas 

Adapun hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 Hasil Uji Homogenitas Pretes 

Test of Homogeneity of Variances 

EKSPERIMEN, KONTROL   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.623 1 37 .114 

Sumber: Hasil Analisis Data menggunakan SPSS 16.0 

Tabel 4 Hasil Uji Homogenitas Posttes 

Test of Homogeneity of Variances 

EKSPERIMEN, KONTROL   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.035 1 37 .853 

Sumber: Hasil Analisis Data menggunakan SPSS 16.0 

Hasil analisis pada tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan sig > α, α = 0.05 . Pada pengujian data 

pretes didapatkan hasil signifikan 0.114 > 0.05, maka Ho diterima yang menunjukkan varians 

data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. Sedangkan pada pengujian 
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homogenitas data posttes didapatkan hasil signifikan 0.853, maka Ho diterima dengan nilai sig 

0.853 > 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa varians data adalah homogen 

Hasil Uji Hipotesis (uji-t) 

Setelah mengetahui bahwa data dari kelas VA dan VB berdistribusi normal dan 

homogen, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Berikut hasil analisis uji hipotesis 

menggunakan uji-t: 

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis Pretes 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

EKSPERIMEN, 

KONTROL 

Equal 

variances 

assumed 

2.623 .114 1.747 37 .089 8.163 4.672 -1.303 17.630 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1.763 34.116 .087 8.163 4.630 -1.246 17.572 

Sumber: Hasil Analisa Data menggunakan SPSS 16.0 

Dari tabel 4.1 diperoleh nilai thitung (Equal variances assumed) sebesar 1.147 dan 

dengan df = n – k = 37 diperoleh nilai ttabel sebesar 2.026, maka thitung < ttabel = 1.747 < 2.026, 

dengan demikian Ho di terima, jadi dalam uji beda (uji t) nilai pretes menunjukkan tidak ada 

perbedaan penerapan model inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) dan model Project Based 

Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Dapat disimpulkan bahwa  tidak ada 

perbedaan penerapan model inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) dan model Project Based 

Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada pretes yang dilakukan dikelas VA 

dan VB. 

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis Posttes 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
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EKSPERIMEN, 

KONTROL 

Equal 

variances 

assumed 

.035 .853 3.283 37 .002 11.205 3.413 4.290 18.121 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3.281 36.772 .002 11.205 3.415 4.284 18.127 

Sumber: Hasil Analisa Data menggunakan SPSS 16.0 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai thitung (Equal variances assumed) sebesar 3.283 dan 

dengan df = n – k = 37 diperoleh nilai ttabel sebesar 2.712, maka thitung > ttabel = 3.283 > 2.026, 

dengan demikian Ha di terima, jadi dalam uji beda (uji t) nilai posttes menunjukkan ada 

perbedaan penerapan model inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) dan model Project Based 

Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Dapa disimpulkan ada perbedaan 

penerapan model inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) dan model Project Based Learning 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menggunakan uji t, nilai signifikan pada pretes 

lebih besar dari 0.05, yaitu 0.089 > 0.05 sehingga pengujian data pretes menunjukkan tidak 

ada perbedaan penerapan model inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) dan model Project Based 

Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan pada posttes nilai signifikan 

yang didapat adalah 0.02, yang menunjukkan nilai sig 0.02 < 0.05, maka pada posttes dapat 

dikatakan bahwa ada perbedaan penerapan model inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) dan 

model Project Based Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Davidson (dalam 

Sofiani, 2011), yaitu dengan mengikuti tahap orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, 

aplikasi, dan penutupan, siswa dapat merancang penyelidikan, menganalisa hasil, dan menarik 

kesimpulan sesuai dengan arahan guru pada pembelajaran tematik tema 8 “Ekosistem” 

subtema 2 “Hubungan Makhluk Hidup dan Ekosistem” pembelajaran ke-2. Kelebihan model 

pembelajaran inkuiri menurut Roestiyah (2008), bahwa siswa dapat mengembangkan konsep 

diri, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja dengan inisiatif sendiri, merumuskan 

hipotesis, mengembangkan kecakapan individu, dan menghindari cara belajar tradisional juga 

dapat dibuktikan dalam penelitian ini, yaitu siswa bekerja secara berkelompok saling bertukar 

pendapat untuk melakukan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga kecakapan individu 

dapat berkembang dan melalui kegiatan ini pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini juga 
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didukung dengan adanya perubahan rata-rata hasil berpikir kritis yang lebih tinggi dari pretes 

ke posttes.  

Sesuai dengan prinsip yang mendasari menurut Warsosno dan Haryanto (dalam 

Fathurrohman, 2015), pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) pada penelitian 

ini melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata yang diberikan kepada siswa dan 

pembelajaran ini mendorong pembelajaran berdasarkan pengalaman, serta mempunyai 

pengaruh yang besar pada keterampilan pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self 

management. Selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, menurut 

Fathurrrohman (2015) pembelajaran yang dilakukan juga memiliki manfaat untuk menjadikan 

peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan bertanggung 

jawab terhadap informasi yang dikumpulkan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

kemampuan mengelola sumber/bahan/alat untuk menyelesaikan tugas dan juga hasil rata-rata 

keterampilan berpikir kritis yang menunjukkan perbedaan yang lebih tinggi antara pretes dan 

posttes. 

Berpikir kritis menurut Lambertus (2009) paling sedikit memuat tiga hal, antara lain 

adanya berpikir kritis merupakan proses pemecahan masalah dalam suatu konteks, proses 

penalaran reflektif berdasarkan kesimpulan dan informasi yang diterima, dan berakhir pada 

keputusan yang diyakini dan dikerjakan. Pada penelitian ini, baik di kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol siswa dapat memecahkan masalah yang diberikan guru pada pembelajaran 

tematik tema 8 “Ekosistem” subtema 2 “Hubungan Makhluk Hidup dan Ekosistem” 

pembelajaran ke-2. Siswa juga dapat menarik kesimpulan setelah melakukan kerjasama 

bersama kelompok dan melakukan tugas mandiri sehingga siswa dapat mengambil keputusan 

dari apa yang telah dipelajari. Keputusan yang dimaksud ialah siswa dapat memutuskan apa 

yang akan dikerjakan selanjutnya setelah mengikuti pembelajaran yang telah diberikan.  

Dalam penelitian ini, pembelajaran dengan model Inkuiri Terbimbing dapat lebih 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis daripada model pembelajaran Project Based 

Learning. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan model Inkuiri Terbimbing, siswa tidak 

hanya fokus pada proses menemukan saja, tetapi siswa secara berkelompok juga membuat 

hasil pengamatan berupa beberapa bagan rantai makanan makhluk hidup di ekosistem taman 

sekitar sekolah dan mengembangkannya menjadi jaring-jaring makanan. Pada Project Based 

Learning, dalam pembelajaran siswa lebih menekankan pada pembuatan proyek sehingga 

proses menemukan siswa terbagi pada pembuatan proyek majalah dinding, jadi siswa lebih 

fokus pada hasil penyampaian daripada proses menemukan.  
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KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil pengujian analisis menggunakan uji t 

pada nilai pretes menunjukkan tidak ada perbedaan terhadap hasil berpikir kritis siswa antara 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan model 

pembelajaran Project Based Learning dengan nilai signifikan 0.089 yang lebih besar dari 0.05 

(sig > 0.05) dan  thitung < ttabel  (1.747 < 2.026) . Sedangkan pada hasil posttes menunjukkan 

adanya perbedaan antara model pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan model pembelajaran 

Project Based Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dengan nilai signifikan 

0.02 yang lebih kecil dari 0.05 (sig < 0.05) dan  thitung > ttabel  (3.283 > 2.026).  Berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa indikator mengenal masalah pada 

kelas eksperimen memiliki presentase paling tinggi di antara indikator yang lain baik pada 

kelas eksperimen, yaitu 91%. Hal ini dikarenakan indikator mengenal masalah merupakan 

kegiatan yang paling awal yang memungkinkan siswa lebih berkonsentrasi ketika 

pembelajaran berlangsung. Presentase terendah pada kelas eksperimen adalah 48% pada 

indikator menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil. 

Sedangkan pada kelas kontrol, presentase tertinggi sebesar 81% pada indikator mengenal 

masalah dan indikator memahami dan menggunakan bahasa secara tepat. Presentase terendah 

pada indikator menilai fakta dan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan , yaitu 41%. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, peneliti ingin memberikan saran-saran 

sebagai berikut. Bagi kepala sekolah, untuk hasil pembelajaran yang lebih baik, dapat 

mempertimbangkan dalam membuat kebijakan mengenai arti pentingnya pemilihan model 

pembelajaran yang tepat terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Bagi guru, agar 

keterampilan berpikir siswa dapat berkembang, khususnya keterampilan berpikir kritis, maka 

perlu memberikan motivasi dan konseptual awal mengenai bahan pelajaran, serta 

mengarahkan siswa agar siswa lebih terarah pada materi pembelajaran. Bagi peneliti lain, 

hasil penelitian ini mungkin masih kurang baik, maka untuk selanjutnya disarankan lebih 

mendetail dalam menggali pemilihan model pada pembelajaran tematik sehingga 

mempengaruhi keterampilan berpikir kritis siswa agar lebih berkembang. 
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