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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Teori Belajar

Teori belajar merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya

proses belajar. Beberapa teori-teori belajar yang melandasi model

pembelajaran yaitu teori belajar konstruktivisme, teori belajar

perkembangan kognitif Piaget, teori penemuan Jerome Bruner, dan teori

pembelajaran perilaku (Trianto, 2009: 28-39). Salah satu teori yang

melandasi pembelajaran inkuiri adalah teori konstruktivisme. Menurut

Hanafiah (2010: 62) teori konstruktivisme diprakarsai oleh Piaget dan

Vigotsky. Pada dasarnya teori konstruktivisme dalam belajar merupakan

salah satu pendekatan yang lebih berfokus kepada peserta didik sebagai

pusat dalam proses pembelajaran. Trianto (2011: 28) menjelaskan teori

konstruktivisme memiliki satu prinsip yang paling penting yaitu guru

tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan

siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.

Menurut Winataputra, dkk (2007: 6.7) perspektif konstruktivisme
pada pembelajaran di kelas dilihat sebagai proses ‘konstruksi’
pengetahuan oleh siswa. Perspektif ini mengharuskan siswa
bersikap aktif. Dalam proses ini siswa mengembangkan gagasan
atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang
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terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu dan masa
kini.

Sejalan dengan pendapat Winataputra, Piaget (dalam Rusman, 2011:

202) mengemukakan bahwa belajar merupakan sebuah proses aktif dan

pengetahuan disusun didalam pikiran siswa. Dengan menyusun

pengetahuan siswa didalam pikirannya, ini sesuai dengan karateristik

teori konstruktivisme.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

teori belajar adalah bahwa teori belajar yang sesuai dengan pembelajaran

inkuiri yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme lebih

berfokus kepada peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran,

dalam belajar siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri,

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan.

2. Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar sering diartikan sebagai proses perubahan prilaku,

penambahan, dan pendalaman ilmu pengetahuan. Skinner (dalam

Dimyati, 2010: 9) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu

perilaku pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih

baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya menurun.

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar adalah suatu proses

pembentukan pengetahuan. Bruner (dalam Trianto, 2009: 20)

mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses aktif di mana

siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan

pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya.
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Menurut pandangan konstruktivisme belajar bukanlah semata-mata

mentransfer pengetahuan yang ada di luar dirinya, tetapi belajar

lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan

pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah dimilikinya

dalam format yang baru.

Howard L. Kingskey (dalam Djamarah, 2008: 13) mengatakan

bahwa learning is the process by which behavior (in the broader

sense) is originated or changed through pracite or training. Belajar

adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan

atau diubah melalui praktek atau latihan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan

bahwa belajar adalah proses aktif melalui praktek atau latihan

dimana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan

pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang telah dimilikinya.

3. Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam

meningkatkan pembelajran. Menurut Winataputra (2008: 1.18)

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
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pembelajaran. Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi

sosial-kultural dalam lingkungan masayarakat.

Gagne (dalam Winataputra, 2008: 1.19) mengemukakan

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan

bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang

untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan

kualitas belajar pada diri siswa.

4. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.

Hamalik (2005: 30) 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.

Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif,

afektif, dan psikomotorik.

Bloom (dalam Sudjana , 2009: 22-32) mengemukakan secara garis

besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu ranah

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.
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1) Ranah kognitif

Ranah kognitif merupakan hasil belajar intelektual yang terdiri

dari enam aspek, kedua aspek pertama disebut sebagai

kognitif tingkat rendah yaitu pengetahuan atau ingatan, dan

pemahaman sedangkan keempat aspek berikutnya termasuk

kognitif tingkat tinggi yaitu aplikasi, analisis, sintesis, dan

evaluasi. Ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh guru

disekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa

dalam menguasai pelajaran yang telah diberikan oleh guru.

2) Ranah Afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri

dari lima aspek. Kelima aspek dimulai dari tingkat dasar atau

sederhana sampai tingkat yang kompleks sebagai berikut.

a) Reciving/ attending (penerimaan)

b) Responding (jawaban)

c) Valuing (penilaian)

d) Organisasi

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai

3) Ranah Psikomotor

Hasil belajar psikomotoris berkenaan dalam bentuk

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu.

Ada enam tingkatan keterampilan, yakni:

a) Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan yang

tidak sadar;
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b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar;

c) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya

membedakan visual, membedakan auditif, motoris dan

lain-lain;

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan,

keharmonisan dan ketepatan;

e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana

sampai pada keterampilan yang kompleks;

f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-

decursive seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan

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 yang

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar

pada penelitian ini penulis membatasi pada bidang kognitif.

Hasil belajar setiap individu dipengaruhi oleh belajar siswa.

Muhibbin Syah (dalam Djamarah, 2008: 235-236) mengemukakan

faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dengan sudut pandang

intern anak didik dan ekstern anak didik. Menurutnya faktor-faktor

anak didik meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko-fisik

anak didik, yakni sebagai berikut:

1. Yang bersifat kognitif (ranah rasa), antara lain seperti
labilnya emosi dan sikap.
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2. Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain
seperti terganggunya alat-alat indera pengelihatan dan
pendengaran (mata dan telinga).

Sedangkan faktor-faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi

dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas

belajar anak didik. Faktor lingkungan ini meliputi:

1. Lingkungan keluarga, contohnya; ketidakharmonisan
hubungan antara ayah dengan ibu, dan redahnya kehidupan
ekonomi keluarga.

2. Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya; wilayah
perkampungan kumuh (slum area) dan teman sepermainan
(peer group) yang nakal.

3. Lingkungan sekolah, contohnya; kondisi dan letak gedung
sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta
alat-alat belajar yang berkualitas rendah.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar guru harus

memperhatikan perbedaan individu dalam memberikan pelajaran

kepada mereka, supaya dapat menangani siswa sesuai dengan

kondisinya untuk menunjang keberhasilan belajar. Hal tersebut

dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta

didik, satu dengan yang lainnya berbeda.

B. Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang ada dalam

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial. Menurut Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial

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
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yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik,

hukum, dan budaya).

Keller (dalam Sapriya, 2006: 6) mengartikan Ilmu Pengetahuan
Sosial sebagai satuan daripada 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.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah Ilmu sosial 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 yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena

sosial.

2. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Karakteristik mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berbeda

dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik. Menurut Martorella

(dalam Trianto, 2010: 172) mengemukakan bahwa karakteristik Ilmu

Pengetahuan Sosial lebih menekankan pada aspek “pendidikan” daripada

“transfer konsep”, karena dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep
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dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan

keterampilannya.

Sedangkan menurut Kosasih (dalam Trianto, 2010: 173) karakteristik

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang membantu siswa dalam

memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya

semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang

membantu siswa memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan

mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya

serta membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi

sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami

lingkungan sosial masyarakatnya.

3. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial aialah mengembangkan potensi

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di

masyarakat, memiliki sikap mental positif. Gross (dalam Trianto, 2010:

173) mengemukakan bahwa tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah

untuk mempersiapkan siswa menjadi warga  negara yang baik dalam

kehidupannya di masyarakat.

Menurut Hasan (dalam Supriatna, dkk., 2007: 5) tujuan pembelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori,

yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan
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kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan

bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Sedangkan

menurut Solihatin (2007: 14) pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar pada

siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat,

kemampuan dan lingkungannya, serta sebagai bekal bagi siswa untuk

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan memberi bekal

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri,

mengembangan kemampuan intelektual siswa, mengembangan

kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan

bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai warga negara yang baik

dalam masyarakat.

4. Metode Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD

a. Pengertian Metode Pembelajaran

Gagne (dalam Winataputra, 2008: 1.19) mengemukakan

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.

Selanjutnya, menurut Winataputra (2008: 1.18) mengemukakan

bahwa metode pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan

kualitas belajar pada diri peserta didik.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan

bahwa metode pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang

dirancang untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan

intensitas dan kualitas belajar pada siswa dalam proses belajar.

b. Macam-macam metode pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diSD

Diantara metode pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah

sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Mengingat bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial berisi data,

informasi, serta konsep dan generalisasi maka hampir darpat

dipastikan bahwa penggunaan metode ceramah sebagai salah

satu metode mengajar penting dalam pengajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial. Metode ceramah yang dalam istilah asing

disebut ‘lecture’berasal dari kata latin ‘lego’ yang berarti

membaca. Gilstrap dan Martin (dalam Wahab, 2009: 88)

kemudian mengemukakan lego diartikan secara umum dengan

‘mengajar’ sebagai akibat guru menyampaikan pelajaran

dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan

penggunaan buku kemudian menjadi ‘lecture method’ atau

metode ceramah. Guru yang menggunakan metode ngajar ini

amat tepat digunakan oleh guru yang memang tujuan

mengajar, mengungkapkan persoalan (issue), atau membagi

pengalaman pribadi atau jika guru ingin menggunakan
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keahliannya untuk memperluas pengetahuan siswa melampaui

sarana yang tersedia.

2. Metode Inkuiri

Metode inkuri menuntut guru untuk membantu siswa

menemukan sendiri data, fakta dan informasi tersebut dari

berbagai sumber agar dengan kegiatan itu dapat memberikan

pengalaman kepada siswa. Pengalaman itu kelak akan berguna

dalam hidupnya di masyarakat yaitu masyarakat yang

mengalami perubahan cepat dan dalam jumlah besar. Wahab

(2009 :93) penerapan metode inkuiri dalam pengajaran IPS

memberi dorongan yang kuat terhadap siswa oleh karena siswa

secara pribadi terlibat (baik fisik dan mental) dalam kegiatan

belajar mengajar. Disamping itu bahan pengajaran IPS dapat

saja dimunculkan dalam bentuk konsep dan generalisasi atau

tema dan topik serta masalah.

3. Metode Diskusi

Metode diskusi telah lama dikenal dalam pengajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial. Menurut Wahab (2009: 100) diskusi

adalah suatu tugas yang benar-benar memerlukan keahlian.

Oleh karenanya diskusi yang sebenarnya adalah salah satu

diantara teknik mengajar yang paling mujarab dan paling sulit.

Pada jaman modern diskusi telah dianggap sebagai salah satu

ciri penting sebuah kelas yang demokratis, yang didefinisikan

sebagai suatu kegiatan di mana orang-orang berbicara bersama
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untuk berbagi dan saling tukar informasi tentang sebuah topik

atau masalah atau mencari pemecahan terhadap suatu masalah

berdasarkan bukti-bukti yang ada.

4. Metode Tanya Jawab

Teknik ini amat sering digunakan dalam pengajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial untuk melengkapi metode ceramah.

Menurut Wahab (2009: 106-107) metode tanya jawab
dilakukan setelah kegiatan mengajar dengan bertutur
maka seringkali diikuti dengan tanya jawab atau sering
digunakan diantara pelaksanaan metode ceramah atau
digunakan pula untuk berbagai tujuan.

Bertanya dapat pula digunakan untuk mengetahui pemahaman

siswa terhadap konsep, generalisasi, atau mata pelajaran.

Kadang pertanyaan seperti itu mengharuskan siswa untuk

mengingat kembali informasi yang pernah dibaca atau

didengar dalam diskusi kelas.

C. Metode Inkuiri

1. Pengertian Metode Inkuiri

Metode inkuiri merupakan pembelajaran yang menekankan pada proses

pembelajaran yang membuat siswa untuk berpikir kritis dan analitis

untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan.

Ellis (dalam Ngalimun, 2013: 33) inkuiri adalah strategi yang

membutuhkan siswa menemukan sesuatu dan mengetahui bagaimana

cara memecahkan masalah dalam suatu penelitian ilmiah.
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Menurut 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 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.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

metode inkuiri adalah kegiatan pembelajaran yang untuk meningkatkan

rentangan keaktifan yang lebih besar, berorientasi pada proses berpikir

secara kritis dan analitis, mengarahkan diri sendiri, mencari sendiri, dan

refleksi yang sering muncul sebagai kegiatan belajar.

2. Ciri-ciri Pembelajaran Inkuiri

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
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kritis, atau mengembangkan kemampuan sebagai bagian dari proses
mental.

Sedangkan menurut Majid (2014: 173-174) bahwa pembelajaran inkuiri

memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya:

Pertama, metode inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara
maksimal untuk mencari dan menemukan.
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).
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.

Menggunakan metode inkuiri dalam proses pembelajaran, siswa dilatih

untuk berfikir kritis dan analisis dalam proses pembelajaran, serta dapat

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dan guru berperan

fasilitator. 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 sangan dominan dalam proses pembelajaran.

3. Prinsip Penggunaan Metode Inkuiri

Beberapa prinsip yang harus di perhatikan dalam penggunaan metode

inkuiri, menurut Hernawan dkk. (2007: 108-109) menyatakan ada

beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum penggunaan metode

inkuiri dalam pembelajaran adalah berorientasi pada pengembangan

intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk

berpikir dan prinsip keterbukaan.
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a. Berorientasi pada pengembangan intelektual.

Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah pengembangan

kemampuan berpikir intelektual siswa dengan demikian,

pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga

berorientasi pada proses belajar siswa.

b. Prinsip interaksi.

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan proses interaksi,

baik interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan

guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan.

Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru

bukan sebagai sumber belajar satu-satunya, 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 untuk

mengembangkan 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 dipelajai siswa.

d. Prinsip belajar untuk berpikir.

Belajar bukan hanya untuk mengingat fakta atau teori, akan tetapi

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

mengembangkan potensi seluruh otak.
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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 dan membuktikan kebenaran hipotesis

yang diajukan.

Sejalan dengan Hernawan dkk., Majid (2014: 174-175) mengemukakan

prinsip penggunaan metode inkuiri adalah berorientasi pada

pengembangan intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip

belajar untuk berpikir dan prinsip keterbukaan.

a. Berorientasi pada Pengembangan Intelektual

Tujuan utama dari metode inkuiri adalah pengembangan kemampuan

berpikir siswa, metode pembelajran ini selain berorientasi kepada

hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar siswa.

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 fasilitator dan pengatur lingkungan atau

pengatur interaksi itu sendiri.

c. Prinsip Bertanya

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan metode ini
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adalah guru sebagai penanya karena, kemampuan siswa untuk

menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah menurpakan

sebagian dari proses berfikir. Oleh karena itu, kemampuan dasar

bertanya guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat

diperlukan.

d. Prinsip Belajar untuk Berpikir

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta atau teori saja, akan

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

proses mengembangkan potensi seluruh otak dan kemampuan siswa.

e. Prinsip Keterbukaan

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyedian

berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan

kebanarnya. Tugas guru adalah menyedian ruang untuk memberikan

kesempatan kedapa siswa mengembangkan hipotesis dan secara

terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya.

Dengan demikian inkuiri dapat dikatakan memberi manfaat yang cukup

tinngi yaitu memberikan siswa kebebasan untuk mengembangkan

kemampuan berpikir siswa, dan proses mengembangkan potensi seluruh

otak.

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Pembelajaran Inkuiri

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

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri, langkah-langkah

pembelajarannya adalah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan kesimpulan.
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a. Orientasi

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan

agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran, guru

merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan

masalah.

b. Merumuskan masalah

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada

suatu persoalan yang mengandung permasalahan atau teka-teki.

Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa

untuk berpikir memecahkan masalah atau teka-teki tersebut. Proses

mencari jawaban itu lah yang sangat penting dalam pembelajaran

inkuiri, karena melalui proses tersebut siswa akan memperoleh

pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan

mental melalui proses berpikir dan proses menemukan pengetahuan

baru. Misalnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi

Kemerdekaan Indonesia, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan

teka-teki “Apakah kemerdekaan Indonesia adalah berian dari

Jepang?” dengan demikian siswa akan mulai terfokus pikiannya

untuk memecahkan masalah tersebut.

c. Merumuskan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

sedang dipelajari. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji

kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarangan



28

perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh,dan

terdapat bukti 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 karena 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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Sejalan dengan Hernawan dkk., Majid (2014: 175-177) berpendapat

proses pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri, langkah-

langkah pembelajarannya adalah orientasi, merumuskan masalah,

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan

merumuskan kesimpulan.

a. Orientasi

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim

pembelajaran yang responsif dan kondusif. Pada langkah ini guru

mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran.

Pada langkah ini guru merangsang dan mengajak siswa untuk

berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan

langkah yang sangat penting karena keberhasilan metode ini sangat

tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan

kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan

kemampuan itu tidak 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 jawaban-

nya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses

mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam metode inkuiri.



30

c. Merumuskan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

sedang dikaji dan 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, 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 ketekukan dan kemampuan

menggunakan potensi berpikirnya. Oleh karena itu, tugas dan peran

guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang

dibutuhkan. Sering terjadi kemacetan berinkuiri adalah dimana siswa

tidak apresiatif terhadap pokok permasalahan. Tidak apresiatif itu

biasanya ditunjukkan oleh gejala-gelaja ketidakgairahan dalam

proses belajar. Kadang-kadang guru menemukan gejala-gejala
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semacam ini, guru sebaiknya secaterus-menerus memberikan

dorongan kepada siswa untuk belajar melalui penyuguhan berbagai

jenis pertanyaan secara merata 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 atau informasi. pengujian hipotesis

yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas

jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga

berarti mengembangkan kemampuan siswa berpikir rasional.

f. Merumuskan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian 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 dan yang baik untuk digunakan.

5. Keunggulan dan Kelemahan Metode Inkuiri

Metode inkuiri memiliki beberapa keunggulan menurut Sapriya dkk.

(2006: 175) menjelaskan kelebihan dari metode inkuiri sebagai berikut:
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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.

Sejalan dengan Sapriya dkk., 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
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 keunggulan, metode ini juga mempunyai

kelemahan, menurut Supriatna dkk. (2007: 139) menjelaskan kelema-

han dari metode inkuiri antara lain, yaitu: (1) memerlukan persiapan

dan kemampuan berpikir yang tinggi, (2) keberhasilan sulit dicapai bila

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

dan fasilitas yang memadai.
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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 mengimplementasikannya
memerlukan waktu yang panjang 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.

Setelah mengetahui keunggulan dan kelemahan metode inkuiri

sebaiknya rencana proses pembelajaran dapat disiapkan dengan baik

agar keunggulan metode inkuiri dapat tercapai dan meminimalisir

kelemahan metode inkuiri.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2014: 91) adalah model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka kerangka berpikir pada

penelitian ini sebagai berikut:

Hasil belajar merupakan perubahan seseorang yang telah belajar akan terjadi

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti yang mencakup bidang

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk meningkatkan hasil belajar salah

satunya adalah menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran. Metode

yang dapat digunakan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat

menggunakan metode inkuiri, menurut Gilstrap (dalam Supriatna dkk., 2007:

138) metode inkuiri merupakan suatu jenis mengajar yang meliputi metode-

metode yang dirancang untuk meningkatkan rentangan keaktifan yang lebih
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besar, berorientasi pada proses, mengarahkan diri sendiri, mencari sendiri,

dan refleksi yang sering muncul sebagai kegiatan belajar. Terdapat enam

langkah pembelajaran dalam metode inkuiri yaitu pertama, orientasi dimana

langkah ini untuk membina siswa kedalam iklim pembelajaran yang responsif

dan kondusif untuk meningkatkan kemauan siswa untuk beraktivitas

menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah, kedua

merumuskan masalah yaitu membawa siswa pada suatu persoalan yang

mengandung persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan

masalah, ketiga merumuskan hipotesis yaitu jawaban sementara dari suatu

permasalahan yang sedang dikaji dan sebagai jawaban sementara, dalam

penulisan hipotesis sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir logis dan

rasional siswa, keempat mengumpulkan data yaitu aktivitas siswa menjaring

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan,

dalam tahap ini merupakan proses mental yang sangat penting dalam

pengembangan intelektual siswa, kelima menguji hipotesis yaitu proses

menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau

informasi yang diperoleh berdasarkan  pengumpulan data atau informasi,

pengujian hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa

atas jawaban yang diberikan, keenam menarik kesimpulan siswa dan guru

bersama siswa menarik kesimpulan dengan menunjukan pada siswa data

mana yang relevan dan yang baik untuk digunakan.

Proses pembelajaran inkuiri yang cukup panjang, terfokus kepada siswa

dalam pembelajaran dan menuntut siswa dalam proses pembelajaran untuk

menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang diberikan akan
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memberikan kesan pembelajaran tersendiri bagi siswa di mana siswa

membangun (mengonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman

atau pengetahuan yang sudah dimilikinya sehingga akan tersimpan lebih lama

diingatan jangka panjang siswa. Sehingga hasil belajar siswa dalam ranah

kognitif akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka diduga ada pengaruh penerapan metode

pembelajaran inkuri terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa.

Artinya semakin baik pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menggunakan

metode inkuiri, maka semakin baik pula hasil belajar Ilmu Pengetahuan

Siswa.

E. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data

yang terkumpul. Sedangkan menurut Sugiyono (2014: 96) hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah

dikemukakan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Ada pengaruh penerapan metode pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar

Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SD Negeri 3 Gedung Air Kota Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”.


