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KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas 

dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, 

sejarah geofrafi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). 

Keller (dalam Sapriya, 2006: 6) mengartikan IPS sebagai 

satuan dari pada sejumlah ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya yang 

tidak terikat oleh ketentuan disiplin/struktur ilmu tertentu 

melainkan bertautan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang 

berencana dan sistematis untuk kepentingan program pengajaran 

sekolah dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan dan 

memajukan hubungan-hubungan kemanusiaan-kemasyarakatan. 

Selanjutnya Sumantri (2001: 89) mengungkapkan bahwa IPS 

merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur 

filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu 

pendidikan. 
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Dilihat dari pengertiannya, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

berbeda dengan Ilmu Sosial (IS). IPS berusaha mengintegrasikan 

bahan/materi dari cabang-cabang ilmu tersebut dengan 

menampilkan permasalahan sehari-hari masyarakat sekeliling. 

Sedangkan Ilmu Sosial (social sciences), ialah ilmu yang 

mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara 

terlepas-lepas sehingga melahirkan satu bidang ilmu (Sapriya, 

2007: 3). 

Setelah mengetahui beberapa teori di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa pengertian IPS adalah integrasi daripada sejumlah ilmu-ilmu 

sosial dan ilmu lainnya dengan menampilkan permasalahan sehari-hari 

masyarakat sekeliling dan ilmu yang mempelajari aspek-aspek kehidupan 

manusia dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan dan memajukan 

hubungan-hubungan kemanusiaan-kemasyarakatan. 

2. Karakteristik IPS 

Karakteristik mata pembelajaran IPS berbeda dengan dispilin ilmu 

lain yang bersifat monolik. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.  

Menurut Trianto (2010: 174-175) IPS memiliki beberapa 

karakteristik antara lain: 

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-

unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, 

kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga humaniora, 

pendidikan, dan agama. 

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, 

yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok 

bahasan atau topik (tema) tertentu. 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar IPS juga 

menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan 

pendekatan interdispliner dan multi disipliner 
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d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prisip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan 

lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-

upaya perjuangan hidup agar survive serperti pemenuhan 

kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan. 

 

Martorella (dalam Trianto, 2010: 172) mengatakan bahwa 

karakteristik IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” daripada 

“transfer konsep”, karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan 

memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan 

serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya. 

Sedangkan menurut Kosasih (dalam Trianto, 2010: 173) 

karakteristik IPS adalah ilmu yang membantu siswa dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin 

mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.  

Menurut beberapa teori ahli diatas, peneliti menyimpulkan 

karakteristik IPS ialah gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga 

humaniora, pendidikan, agama dan menekankan pada aspek pendidikan 

sehingga akan membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami 

lingkungan sosial masyarakatnya. 

3. Fungsi dan Tujuan IPS 

a. Fungsi IPS 

Pada dasarnya fungsi dari IPS adalah untuk memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai 
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bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi (Trianto, 2010) 

Fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang terdapat dalam 

pengetahuan sosial berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan 

(kognitif), nilai, sikap (afektif) dan keterampilan sosial (sosial 

psikomotor) peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia (Supriatna dkk., 2007: 9). 

Sedangkan menurut Gross (dalam Trianto, 2010: 173) fungsi 

IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan 

penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang 

dihadapinya. 

Menurut beberapa teori diatas, peneliti menyimpulkan fungsi 

IPS ialah memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

lingkungannya, agar dapat direfleksikan dalam kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia serta menggunakan 

penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang 

dihadapinya. 

b. Tujuan IPS 

Awan Mutakin (dalam Trianto, 2010: 176) mengemukakan 

tujuan IPS sebagai berikut: 

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat 

atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-

nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

2. Mengetahu dan memahami konsep dasar dan mampu 

menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu 
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sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah sosial. 

3. Mempu menggunakan model-model dan proses berpikir 

serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan 

masalah yang berkembang di masyarakat. 

4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah 

sosial, serta mampu membuat analitis yang kritis, 

selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. 

5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga 

mampu membangun diri sendiri agar survive yang 

kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. 

6. Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral. 

7. Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan 

tidak bersifat menghakimi. 

8. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik 

dalam kehidupannya “to prepare students to be well-

functioning citizens in a democratic society” dan 

mengembangkan kemampuan siswa menggunakan 

penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap 

persoalan yang dihadapinya. 

9. Menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaan atau 

penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang 

diberikan. 

 

Gross (dalam Trianto, 2010: 173) mengatakan bahwa tujuan 

IPS adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga  negara yang 

baik dalam kehidupannya di masyarakat. 

Berdasarkan KTSP Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan 

tujuan IPS ialah siswa dipersiapkan agar memiliki kesadaran dan 
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kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan 

kritis, dan mempersiapkan siswa menjadi warga  negara yang baik 

dalam kehidupannya di masyarakat. 

B. Belajar dan Pembelajaran 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar sering diartikan sebagai penambahan, perluasan, 

pendalaman pengetahuan, dan perubahan prilaku seseorang. Menurut 

Piaget (dalam Rusman, 2011: 202) mengemukakan bahwa belajar 

merupakan sebuah proses aktif penyusunan pengetahuan di dalam 

pikiran siswa untuk membangun pengetahuan yang bermakna. 

Belajar pada dasarnya merupakan proses untuk menemukan makna. 

Makna yang diciptakan dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, dan 

alami sehingga membentuk pengetahuan baru. 

Menurut Ausubel (dalam Winataputra, 2008: 3.24) 

menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses mengaitkan 

informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

Thursam hakim (dalam Fathurohman dan Sutikno, 2007: 6) 

mengartikan  bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam 

bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti 
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peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya fikir, dan lain-lain kemampuannya. 

Setelah mengetahui beberapa definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah penambahan, perluasan, 

pendalaman pengetahuan, dan perubahan prilaku yang terjadi di 

dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun 

pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori 

belajar. Dalam belajar yang terpenting adalah proses bukan hasil 

yang diperolehnya. 

b. Aktivitas Belajar 

Dalam proses pembelajaran pasti ada suatu aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk juga dalam 

pembelajaran. Kunandar (2010: 277) menyatakan bahwa aktivitas 

belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, 

perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut. 

Sardiman (2010: 100) mengungkapkan bahwa aktivitas belajar 

adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental. Dalam kegiatan 

belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait. Aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran merupakan indikator adanya keinginan 

siswa untuk belajar. Hosnan (2014:7) menjelaskan bahwa belajar 

pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang 
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ada disekitar individu yang diarahkan kepada tujuan dan proses 

berbuat melalui berbagai pengalaman melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu. 

Berdasarakan paparan teori aktivitas belajar dari para ahli di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah 

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil akhir dari sebuah pembelajaran, 

karena hasil belajar menggambarkan keberhasilan atau kegagalam 

dalam proses pembelajaran. Suprijono (2010: 7) menjelaskan  hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Sudjana (2011: 

3) hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Hamalik (2005: 30) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. Gagne (dalam Wahyudin, 2006: 2.19) 

menyebutkan hasil belajar tersebut adalah (1) keterampilan; 

intelektual; (2) strategi kognitif; (3) informasi verbal; (4) sikap; (5) 

keterampilan. 

Hasil belajar menurut Bloom (dalam Sudjana 2011: 22-31) 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah 
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kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Ranah afektif 

berkenaan dengan perilaku atau respon siswa, dan ranah 

prikomotorik berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan 

bertindak. 

Setelah mencermati pendapat para ahli tersebut di atas dapat 

peneliti simpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki seseorang setelah ia menerima pengalaman belajarnya 

mencakup kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

2. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Winataputra (2007: 1.18) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada 

diri peserta didik. Oleh karena pembelajaran merupakan upaya 

sistematis dan sistemik untuk menginisiasi, menfasilitasi, dan 

meningkatkan proses belajar. Pembelajaran harus menghasilkan 

belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. 

Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial-kultural 

dalam lingkungan masayarakat. 

Gagne (dalam Winataputra, 2007: 1.19) mengemukakan 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.  

Setelah mengetahui beberapa teori ahli yang telah 

dikemukakan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 
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adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, 

dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar yang di rancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

b. Pembelajaran IPS di SD 

Pembelajaran IPS di SD menekankan agar siswa memiliki 

kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk 

berfikir logis dan kritis, dan mempersiapkan siswa menjadi warga  

negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat. 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus 

memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 

tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun menurut Piaget 

(1963) berada dalam perkembangan kemampuan 

intelektual/kognitifnya pada tingkatan kongkrit operasional. 

Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan 

menganggap tahun yang akan sebagai waktu yang masih jauh. 

Yang mereka pedulikan adalah sekarang (kongkrit), dan bukan 

masa depan yang belum mereka pahami (abstrak). Padahal 

bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat 

abstrak. Konsep-konsep seperti waktu, perubahan, 

kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan, 

ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, 

permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak 

yang dalam program studi IPS harus dibelajarkan kepada siswa 

SD. 

(Ari.www.academia.edu/5714722/pembelajaran_IPS_di_sekol

ah_dasar, 2012) 

 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. Pertama manusia, Tempat, dan Lingkungan, Kedua 

waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan, Ketiga sistem Sosial dan 

Budaya, Keempat perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. (BNSP: 

2010). 

http://www.academia.edu/5714722/pembelajaran_IPS_di_sekolah_dasar
http://www.academia.edu/5714722/pembelajaran_IPS_di_sekolah_dasar
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C. Metode Pembelajaran IPS di SD 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Winataputra (2007: 1.18) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri 

peserta didik. Oleh karena pembelajaran merupakan upaya sistematis dan 

sistemik untuk menginisiasi, menfasilitasi, dan meningkatkan proses 

belajar. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua 

proses belajar terjadi karena pembelajaran. Proses belajar terjadi juga 

dalam konteks interaksi sosial-kultural dalam lingkungan masayarakat. 

Gagne (dalam Winataputra, 2007: 1.19) mengemukakan 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.  

Menurut beberapa teori ahli yang telah dikemukakan di atas 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan 

intensitas dan kualitas belajar yang di rancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. 

2. Macam-Macam metode pembelajaran IPS di SD 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPS di SD, Wahab (2009: 75-77) mengemukakan beberapa 

macam metode pembelajaran IPS di SD, diantaranya: 1) Metode 

Ceramah, 2) Metode Inkuiri, 3) Metode Diskusi, 4) Metode Tanya 

Jawab. Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan metode 
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inkuiri dalam pembelajaran karena metode inkuiri dianggap mampu 

melibatkan siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

D. Metode Inkuiri 

Metode pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses mencari dan 

menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa 

dalam metode ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk 

belajar. 

Metode pembelajaran inkuiri 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. Metode pembelajaran ini sering juga dinamakan 

metode heurastic, yang berasai dari bahasa Yunani, yaitu heuriskien yang 

berarti saya menemukan. 

1. Pengertian Metode Inkuiri 

Metode inkuiri ditandai adanya keaktifan siswa dalam 

memperoleh keterampilan intelektual, sikap, dan keterampilan 

psikomotorik. Metode ini megupayakan para siswa menemukan sendiri 

informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan. 

Gilstrap (dalam Supriatna dkk., 2007: 138) mengungkapkan 

metode inkuiri merupakan komponen dari suatu bagian praktek 

pendidikan yang sering kali diterjemahkan sebagai mengajar 

heuristik, yakni suatu jenis mengajar yang meliputi metode-

metode yang dirancang untuk meningkatkan rentangan keaktifan 

yang lebih besar, berorientasi pada proses, mengarahkan diri 
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sendiri, mencari sendiri, dan refleksi yang sering muncul sebagai 

kegiatan belajar. 

 

Menurut Hernawan dkk. (2007: 08) metode pembelajaran inkuiri 

merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

proes berpikir secara kritis dan analitis. Untuk mencari dan menemukan 

sendiri dari jawaban suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir 

dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa, dalam hal ini 

kemampuan guru untuk memberikan stimulus (rangsangan) terhadap 

pemecahan suatu masalah sangat dibutuhkan. 

Menurut beberapa teori ahli yang telah dikemukakan diatas 

disimpulkan bahwa metode inkuiri adalah kegiatan pembelajaran yang 

dirancang untuk meningkatkan keaktifan, proses berfikir kritis dan 

analitis, untuk mencari dan menemukan sendiri dari jawaban suatu 

masalah yang dipertanyakan. Dalam hal ini peran guru untuk 

memberikan stimulus atau rangsangan sangat dibutuhkan. 

2. Ciri-Ciri Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Majid (2014: 173-174) bahwa pembelajaran memiliki 

beberapa ciri-ciri, diantaranya: 

 Pertama, metode inkuiri menekankan kepada aktivitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya 

metode inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar, dalam 

proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai 

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbail, tetap 

mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi 

pelajaran itu sendiri. 

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

di pertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri (self belief). Dengan demikian, metode pembelajran 

inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetap 

sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas 
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pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab 

antara guru dan siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam 

menggunakan teknik beratnya merupakan syarat utama dalam 

melakukan inkuiri. 

Ketiga, tujuan dari penggunaan metode pembelajaran 

inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berfikir secara 

sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampunan 

intelektual sebagai bagian dari proses mental. 

 

Senada dengan Majid, menurut Hernawan dkk. (2007: 108) 

bahwa pembelajaran inkuiri memiliki ciri-ciri diantaranya: 

Pertama, inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya pembelajaran 

inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri (self belief). 

Ketiga, tujuan dari penggunaan metode pembelajaran 

inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara 

sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan 

sebagai bagian dari proses mental 

 

Dengan demikian, dalam metode pembelajaran inkuiri siswa tak 

hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi bagaimana 

mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang 

hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai 

materi pelajaran. 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student centered 

approach). Dikatakan demikian sebab dalam metode ini siswa 

memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. 
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3. Prinsip Penggunaan Metode Inkuiri 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum 

menggunakan metode inkuiri dalam pembelajaran. Menurut Majid 

(2014: 174-175) adalah sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada Pengembangan Intelektual 

Tujuan utama dari metode inkuiri adalah pengembangan 

kemampuan berpikir. Dengan demikian, metode pembelajran 

ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi 

pada proses belajar. 

b. Prinsip Interaksi 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses 

interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa 

dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti 

menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi 

sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu 

sendiri. 

c. Prinsip Bertanya 

Peran guru uang harus dilakukan dalam menggunakan 

metode ini adalah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan 

siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya 

sudah menurpakan sebagian dari proses berfikir. Oleh karena 

itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah 

inkuiri sangat diperlukan. 

d. Prinsip Belajar untuk Berpikir 

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan 

tetapi belajar adalah proses berpikir (learing how to think), 

yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. 

Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan 

otak secara maksimal. 

e. Prinsip Keterbukaan 

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang 

menyedian berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang 

harus dibuktikan kebanarnya. Tugas gurua adalah menyedian 

ruang untuk memberikan kesempatan kedapa siswa 

mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan 

kebenaran hipotesis yang diajukannya. 

 

Sejalan dengan Majid, Hernawan dkk (2007: 108-109) pun 

menyatakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum 

penggunaan metode inkuiri dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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a. Berorientasi pada pengembangan intelektual.  

Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah 

pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, 

pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga 

berorientasi pada proses belajar. 

b. Prinsip interaksi.  

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses 

interaksi, baik interaksi antara siswa maupun siswa dengan 

guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. 

Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan 

guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur 

lingkungan atau pengaturan interaksi itu sendiri. 

c. Prinsip bertanya.  

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan 

pembelajaran ini adalah guru sebagai penanya. Sebab, 

kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada 

dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. 

Pada pembelajaran ini perlu dikembangkan sikap kritis siswa 

dengan selalu bertanya dan mempertanyakan berbagai 

fenomena yang sedang dipelajarinya. 

d. Prinsip belajar untuk berpikir.  

Belajar bukan hanya untuk mengingat fakta, akan tetapi 

belajar adalah proses berpikir (learning how to think), yakni 

proses mengembangkan potensi seluruh otak. 

e. Prinsip keterbukaan.  

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang 

menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang 

harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah 

menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka 

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inkuiri memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya, serta 

siswa pun akan mendapatkan makna yang lebih dari tiap pembelajaran 

yang dia lakukan karena siswa sendirilah yang menemukan jawaban 

atas suatu permasalahan, dan siswa pun akan merasa lebih percaya diri 

apabila berhasil mengungkapkan dan menemukan sesuatu dalam 

belajar. 
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4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Pembelajaran Inkuiri 

Majid (2014: 175-177) berpendapat proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada 

langkah ini guru mengondisikan agar siswa siap 

melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsan dan 

mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. 

Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. 

Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada kemauan 

siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam 

memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu 

tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan 

lancar. 

b. Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa 

siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. 

Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang 

siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan 

teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji 

disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa 

didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari 

jawaban itulah yang sangat penting dalam metode inkuiri. 

Oleh sebab itu, melalui proses tersebut siswa akan 

memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses berpikir. 

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban 

sementara, hipotesis perlu diuji kebenarnya. Perkiraan 

sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harusan 

memiliki landasan berpikir yang kokoh sehingga hipotesis 

yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. 

Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat 

dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta 

keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang 

kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan 

hipotesis yang rasional dan logis. 

d. Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring 

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Dalam metode pembelajaran inkuiri, 
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mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat 

penting dalam pengembangan intelektual. Proses 

pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang 

kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan 

kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. 

Oleh karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini 

adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa untuk berpikirmencari informasi yang 

dibutuhkan. Sering terjadi kemacetan berinkuiri adalah 

manakala siswa tidak apresiatif terhadap pokok 

permasalahan. Tidak apresiatif itu biasanya ditunjukkan oleh 

gejala-gelaja ketidakgairahan dalam belajar. Manakala guru 

menemukan gelaja-gelaja semacam ini, guru hendaknya 

secara terus-menerus memberikan dorongan kepada siswa 

untuk belajar melalui penyuguhan berbagai jenis pertanyaan 

secara merat kepada seluruh siswa sehingga mereka 

terangsang untuk berpikir. 

e. Menguji Hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban 

yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi 

yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam 

menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat 

keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping 

itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan 

kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawab yang 

diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi 

harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f. Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penjuian hipotesis. 

Merumuskan kesimpulan merupakan gong-nya dalam proses 

pembelajaran. Sering terjadi, karena banyaknya data yang 

diperoleh menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak 

fokus pada masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena 

itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru 

mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. 

 

Hernawan dkk. (2007: 108) mengungkapkan secara umum proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada 

langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap 
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melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan 

mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. 

Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. 

Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada kemauan 

siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya untuk 

memecahkan masalah. 

b. Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa 

siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. 

Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang 

siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Proses 

mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam 

pembelajaran inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut 

siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga 

sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses 

berpikir. 

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban 

sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan 

sebagai hipotesis bukan sembarangan perkiraan, tetapi harus 

memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis 

yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. 

d. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring 

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Mengumpulkan data merupakan proses mental 

yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses 

ini membutuhkan motivasi yang kuat dalam belajar serta 

membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan 

potensi berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru 

dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyan-pertanyaan 

yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari 

informasi yang dibutuhkan. 

e. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban 

yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi 

yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji 

hipotesis berarti mengembangkan kemampuan berpikir 

rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan 

hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung 

oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 
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Roestiyah (2001: 79) menjelaskan agar metode inkuiri dapat 

dilaksanakan dengan baik memerlukan kondisi-kondisi sebagai berikut: 

(1) kondisi yang fleksibel, bebas untuk berinteraksi, (2) kondisi 

lingkungan yang responsif, (3) kondisi yang memudahkan untuk 

memusatkan perhatian, dan (4) kondisi yang bebas dari tekanan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menggunakan 

langkah-langkah pembelajaran yang disebutkan oleh Majid, yaitu: 

a. Orientasi 

b. Merumuskan masalah 

c. Merumuskan hipotesis 

d. Mengumpulkan data 

e. Menguji hipotesis 

f. Merumuskan kesimpulan 

Alasan peneliti menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

yang disebutkan oleh Majid karena langkah-langkah tersebut lebih 

sederhana sehingga lebih mudah untuk proses pembelajaran di sekolah 

dasar. 

5. Tujuan Pembelajaran Inkuiri 

Tujuan teknis dari inkuiri antara lain, sebagai berikut: (1) 

membentuk dan mengembangkan rasa percaya diri, (2) mendorong 

siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, (3) 

mengembangkan bakat dan kecakapan individu, (4) memberi siswa 

kesempatan untuk belajar sendiri, dan (5) mendorong murid 

memperoleh informasi (Santosa dkk., 2003: 1.17). 
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Supriatna dkk. (2007: 139) menjelaskan tujuan dari metode 

inkuiri sebagai berikut: 

a. Meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

b. Mengarahkan siswa sebagai pelajar seumur hidup. 

c. Mengurangi ketergantungan siswa kepada guru dalam 

proses pembelajaran. 

d. Melatih siswa memanfaatkan sumber informasi dalam 

lingkungan. 

 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai Guru harus terampil memilih 

persoalan yang relevan untuk diajukan kepada kelas dan sesuai dengan 

daya nalar siswa, Guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar 

siswa dan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. 

Berdasarkan beberapa teori ahli di atas tujuan pembelajaran 

inkuiri adalah (1) membentuk dan mengembangkan rasa percaya diri, 

(2) mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya 

sendiri, (3) mengembangkan bakat dan kecakapan individu, (4) 

memberi siswa kesempatan untuk belajar sendiri, dan (5) mendorong 

murid memperoleh informasi. 

6. Keunggulan dan Kelemahan Metode Inkuiri 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan metode pembelajaran 

yang banyak dianjurkan kerena metode ini memiliki beberapa 

kengunggulan, menurut Majid (2014: 178-179) keunggulan metode 

inkuiri diantaranya: 

a. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang 

menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran 

melalui metode ini dianggap lebih bermakna. 

b. Metode ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

c. Metode ini merupakan metode yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 
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belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. 

d. Keuntungan lain adalah metode pembelajaran ini dapat 

melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di 

atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan 

belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah 

dalam belajar. 

 

Di samping memiliki kenggulan, metode ini juga mempunyai 

kelemahan, menurut Majid (2014: 178) kelemahan metode inkuiri 

diantaranya: 

a. Jika metode ini digunakan sebagai metode pembelajaran, 

maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan 

siswa. 

b. Metode ini sulit dalam merenanakan pembelajaran karena 

terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

c. Kadang-kadang dalam menimplementasikannya 

memerlukan waktu yang panang sehingga sering guru 

kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, metode ini 

akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. 

 

Sapriya dkk. (2007: 175) menjelaskan kelebihan dari metode 

inkuiri sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sikap keterampilan siswa untuk mampu 

memecahkan permasalahan serta mengambil keputusan 

secara objektif dan mandiri. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa. 

c. Kemampuan siswa diproses dalam situasi dan keadaan yang 

benar dihayati dan diamati sendiri. 

d. Membina dan mengembangkan sikap rasa ingin tahu dan 

cara berpikir objektif, kritis analitis baik secara individual 

maupun secara kelompok. 

e. Belajar melalui inkuiri dapat memperpanjang proses ingatan 

atau konsep yang telah dipahami. 

f. Dalam belajar tidak hanya ditujukan untuk belajar konsep-

konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga tentang pengarahan 

diri sendiri, tanggung jawab, komunikasi sosial, dll. 

 

Supriatna dkk. (2007: 139) menjelaskan kelemahan dari metode 

inkuiri antara lain, yaitu: (1) memerlukan persiapan dan kemampuan 
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berpikir yang tinggi, (2) keberhasilan sulit dicapai bila diikuti oleh 

siswa dengan jumlah besar, dan (3) membutuhkan peralatan dan 

fasilitas yang memadai. 

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode 

inkuiri, diharapkan agar persiapan pembelajaran dapat dilakukan 

dengan baik untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode inkuiri. 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis  

penelitian tindakan kelas yaitu “Apabila dalam pembelajaran IPS 

menggunakan metode inkuiri sesuai konsep dan langkah-langkah secara tepat 

maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Metro Pusat.” 

 


