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ABSTRACT

MODEL DEVELOPMENT OF INQUIRY TO IMPROVE
THE LEARNING ABILITY TO SOLVE PROBLEMS

SOCIAL IN THE COMMUNITY AT CLASS VIIIA
SMP N SATU ATAP 1 ANAK RATU AJI

By:
SRI WAHYUNI

This study aims to produce a product in the form of the model used to solve social
problems in the community and schools, and to analyze the effectiveness of the
use of models of learning in social studies learning. This research approach is the
approach to Research and Development (R & D) by using a design development
of Dick and Carey. This research was conducted in SMP N 1 Child One Roof
Queen Aji Central Lampung in the first semester of the 2015/2016 academic year.
Testing is done with the design of the experimental class class class design VIIIA
and VIIIB control in class. The end product of this research is the development of
learning through Inquiry Learning Model that has been evaluated by subject
matter experts, expert learning models, as well as limited test. This research
resulted in the development of (1) learning model inquirydapat solve social
problems in community. Product worthy of inquiry learning model is used as a
model of learning in SMP N 1 Child One Roof Queen Aji Central Lampung. (2)
Inquiry Learning Model effectively used in learning social studies in junior high
because improve learning outcomes (Gain Score) between the experimental class
and control class.

Keywords: Model inquiry, social issues



ABSTRAK
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH
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Oleh
Sri Wahyuni

Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu produk berupa model yang digunakan
untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat maupun sekolah, serta
menganalisis efektifitas penggunaan model pembelajaran dalam pembelajaran
IPS. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Research and Development
(R&D) desain Borg and Gall dengan menggunakan desain pengembangan Dick
and Carey. Penelitian ini dilakukan di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji
Lampung Tengah pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. Pengujian
dilakukan dengan desain kelas eksperimen pada kelas VIIIA dan desain kelas
kontrol pada kelas VIIIB. Produk akhir penelitian ini berupa pengembangan
pembelajaran melalui Model Pembelajaran Inquiry yang telah dievaluasi oleh ahli
materi, ahli model pembelajaran, serta uji terbatas Penelitian pengembangan ini
menghasilkan (1) Pengembangan model pembelajaran inquiry dapat
menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Sehingga produk model
pembelajaran inquiry layak digunakan sebagai model belajar di SMP N Satu Atap
1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah. (2) Model Pembelajaran Inquiry efektif
digunakan pada pembelajaran IPS di SMP karena meningkatkan hasil belajar
(Gain Score) antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Kata kunci: Model pembelajaran inquiry, kemampuan memecahkan masalah
sosial di masyarakat
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

SMP Merupakan suatu tahapan sekolah yang masih mendasar, bahwasanya tahapan

SMP masih membutuhkan bimbingan dan pengarahan seorang guru untuk

menentukan arah dalam bertingkah laku di sekolah maupun di dalam masyarakat.

Begitu pula dalam proses pembelajaran, siswa SMP masih butuh untuk diarahkan

dan memadukan antara kehidupan dan pembelajaran, bahwasanya dalam kehidupan

sehari-hari juga terdapat perilaku yang harus diterapkan dalam pembelajaran.

Masalah yang terdapat di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji ini khususnya kelas

VIII adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih rendah.

Rendahnya kemampuan siswa disebabkan karena pembelajaran yang diterapkan

oleh guru mata pelajaran IPS kurang cocok dan kurang menyenangkan bagi siswa.

SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji merupakan SMP yang memakai kurikulum

KTSP yang bertempat di Lampung Tengah,  memiliki 2 (Dua) Kelas VII, 2 (Dua)

Kelas VIII dan 2 (Dua) Kelas IX, perlu di pahami bahwa SMP N Satu Atap di

Lampung Tengah memiliki 13 SMP. Yaitu: SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji,

SMP N Satu Atap 1 Padang Ratu, SMP N Satu Atap 2 Padang Ratu, SMP N Satu

Atap 1 Gunung Sugih, SMP N Satu Atap 1 Way Pengubuan, SMP N Satu Atap 1

Rumbia, SMP N Satu Atap 1 Pubian, SMP N Satu Atap 2 Pubian, SMP N Satu Atap
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3 Pubian, SMP N Satu Atap 1 Selagai Lingga, SMP N Satu Atap 2 Selagai Lingga,

SMP N Satu Atap 3 Selagai Lingga, SMP N Satu Atap 4 Selagai Lingga. Penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis adalah Kelas VIII yang terdiri dari 2 kelas pada

mata pelajaran IPS.

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) mempunyai tugas mulia dan menjadi pondasi penting

bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial siswa, yaitu mampu

menumbuh kembangkan cara berfikir, bersikap dan berperilaku yang bertanggung

jawab. Selain itu Ilmu Pengetahuan Sosial berfungsi untuk mengembangkan

pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan sosial siswa untuk dapat menelaah

kehidupan sosial yang dihadapi sehari-hari serta menumbuhkan rasa bangga dan

cinta terhadap perkembangan masyarakat sejak masalalu hingga masa kini.

Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial,

ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang

diorganisasikan dan disajikan secara alamiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

merupakan perwujudan dari satu pendekatan inter-disiplin (Inter-Disiplinary

Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu sosial (Social Sciences). Ia merupakan integrasi

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya,

psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, ekologi, dan sebagainya.

Gagasan tentang Pendidikan IPS membawa implikasi bahwa Pendidikan IPS

memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan

disiplin ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu (integrated), interdisipliner,

multidimensional bahkan cross-disipliner. Keterpaduan dari Pendidikan IPS akan
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membawa siswa dalam mencapai segala tujuan dalam kehidupannya sehari-hari

maupun dalam proses belajar. Pendidikan IPS membutuhkan keaktifan yang

tinggi dalam proses pembelajaran. Sebagai bentuk keaktifan siswa akan

ditentukan oleh guru yang mengajar dengan menggunakan model pembelajaran

yang seperti apa dan bagaimana bentuk pembelajarannya. Guru yang harus aktif

dalam mengembangkan model-model pembelajarannya. Adanya pendidikan IPS

yang menyenangkan maka unsur keilmuan dalam pendidikan IPS dapat dijadikan

fondasi dalam kehidupan sosial, budaya dan masyarakat. Itulah sebabnya

pembelajaran Pendidikan IPS perlu adanya kemenarikan dalam model

pembelajaran IPS. Menurut Winataputra (2008: 3) siswa akan belajar lebih baik

dan bermakna apabila siswa mengalami apa yang dipelajari dan bukan sekedar

mengetahuinya saja. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai

upaya melalui inovasi strategi pembelajaran khususnya oleh guru yang dapat

memberikan pengalaman langsung kepada siswa, agar siswa memperoleh

pembelajaran melalui proses pembelajaran yang memberikan pengalaman-

pengalaman belajar yang bermakna dan diselenggarakan secara interaktif,

menyenangkan, memotivasi dan menantang siswa untuk berpartisipasi aktif serta

memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, kemandirian, bakat, minat serta

psikologis siswa. Model pembelajaran merupakan proses atau prosedur yang

digunakan oleh guru atau instruktur untuk mencapai tujuan atau kompetensi.

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan dapat membantu siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran atau melakukan internalisasi terhadap isi atau

materi pembelajaran. Khususnya terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial yang selama ini yang sering orang katakan merupakan pembelajaran yang
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hanya bertemu dengan tulisan, tekhnik pembelajaran yang hanya menghafal, dan

selalu berkembang sesuai dengan waktu. Pembelajaran yang tidak bisa diprediksi

dengan berbaagai macam masalah. Padahal dalam kenyataan sebenarnya,

pembelajaran IPS merubah paradigma dari teacher center berubah menjadi

student center. Yang artinya pembelajaran yang terpusat kepada guru maka akan

berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang

masih konfensional atau dengan model pembelajaran yang hanya berpusat kepada

guru. Maka siswa hanya belajar dalam satu arah yaitu pembelajaran yang

monoton dan hanya guru yang aktif. Oleh karena itu hasil belajar siswa menjadi

rendah. Kondisi proses pembelajaran IPS di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji

Lampung Tengah yang terjadi saat ini, guru masih lebih banyak menggunakan

model pembelajaran ceramah dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya masih

terbatas hanya di dalam kelas saja. Selain itu juga berdasarkan wawancara dengan

guru IPS di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah diperoleh fakta

bahwa guru IPS di sekolah tersebut belum memiliki model belajar lain yang dapat

membantu guru dalam proses pembelajaran yang sifatnya lebih variatif sehingga

memudahkan guru dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan langsung pada saat pembelajaran IPS di SMP N Satu

Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah diperoleh fakta pada saat pembelajaran

IPS di kelas VIII diketahui ada siswa yang sedang tertidur di bangku belakang

ruang kelas, siswa lebih sering mengobrol dengan teman sebangkunya, selain itu

juga beberapa siswa pada saat pembelajaran IPS yang sedang sibuk mengerjakan

tugas mata pelajaran lainya bahkan ditemui faktaa ada siswa yang kedapatan asyik

main Hp pada saat guru menyampaikan materi pelajaran yang akhirnya
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menimbulkan situasi kondisi belajar yang tidak berjalan secara kondusif. Hal ini

terjadi dikarenakan siswa tidak fokus saat menjalankan proses pembelajaran yang

mengakibatkan suasana di dalam kelas menjadi gaduh. Gambaran belum

maksimalnya penguasaan IPS pada siswa dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.1 : Hasil Belajar Siswa SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Kelas
VIIIA

No. Nama Responden Jenis
Kelamin

Nilai Asli Semester kelas
VIIIA

1 Apri Setiawan L 43
2 Ayu Arwati P 66
3 Dedi Irawan L 53
4 Desta Pratama L 55
5 Efi Handayani P 70
6 Fikri Satwiko L 75
7 Fitria P 45
8 Fredi Saputra L 56
9 Kiki Fatmawati P 58
10 Muhamad Ikrom L 72
11 Mulyadi L 61
12 Oktariyani P 55
13 Primatama L 75
14 Restiani P 80
15 Rijal Jaenuri L 44
16 Rizki Alifan L 47
17 Sari Kosiyati P 45
18 Siti Rosita Sari P 52
19 Siti Uswatun H. P 55
20 Sunti Dini Anjani P 58
21 Tarmuji L 30
22 Tri Sulistiani P 36
23 Yeliana Wulandari P 35
24 Yoga Priyambogo L 52
25 Yogi Andrian L 45
26 Yunita Oktavia S. P 62

Sumber: Jurnal Penilaian Siswa
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Tabel 1.2 : Hasil Belajar Siswa SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Kelas
VIIIB

No. Nama Responden Jenis
Kelamin

Nilai Asli Semester kelas
VIIIB

1 Ari Artanto L 53
2 Afrida P 60
3 Aldi Kesuma L 50
4 Desmawati P 50
5 Ernawati P 70
6 Ermaya P 75
7 Fitri Astuti P 45
8 Feri Susanto L 50
9 Muhamad Ari L 60
10 Muhamad Diego L 72
11 M. Sultan L 60
12 Mukri L 55
13 Prita Astuti P 75
14 Rika Erwanti P 80
15 Rizal Artanto L 40
16 Rizky Alim L 50
17 Septo Kesumo L 50
18 Siti Rodiah P 55
19 Siti Urbaitun P 55
20 Sulistiani P 58
21 Tejo Mangdan L 45
22 Tresna Aji L 36
23 Yesmaita P 35
24 Yolan Afrida P 50
25 Zainudin Rehan L 54

Sumber: Jurnal Penilaian Siswa

Nilai hasil belajar tersebut dari kedua kelas membuktikan bahwa di dalam

menerapkan model pembelajaran pada siswa kurang menarik dan siswa kurang

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Dibuktikan dari 51 siswa yang

ada maka nilai masing-masing siswa yang mendapatkan nilai yang memenuhi

pencapaian kemampuan memecahkan masalah sosial di masyarakat hanya 8

siswa, sedangkan pencapaian kemampuan memecahkan masalah sosial di

masyarakat di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah mata
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pelajaran IPS adalah 70. Fakta yang ada dilapangan ini, menunjukkan begitu

tingginya angka siswa yang tidak tuntas pada pencapaian nilai semester, dengan

adanya kenyataan yang ada diasumsikan bahwa perlu ada usaha yang harus

dilakukan untuk dapat memperbaiki keadaan ini. Salah satunya dengan cara perlu

adanya inovasi dan kreasi guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang

lebih aktif dan kreatif. Proses pembelajaran yang baik tergantung pada guru, guru

mempunyai peran dalam keberhasilan pendidikan. Harapan agar bisa

memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan disematkan dalam proses dan hasil

pendidikan. Guru dituntut untuk dapat  mengetahui, memperhatikan, dan

mengembangkan minat belajar siswa. Guru sebagai salah satu komponen dalam

kegiatan belajar mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan

pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola,

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Salah satu dari tahapan mengajar

yang harus dilalui guru adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan

adalah langkah-langkah kearah tujuan dan aktivitas yang akan ditampilkan dalam

proses pembelajaran. Perencanaan yang dipersiapkan oleh guru pada dasarnya

bertujuan untuk menentukan arah kegiatan pembelajaran, memberi makna

pembelajaran, menentukan cara mencapai tujuan yang ditetapkan, dan mengukur

seberapa jauh tujuan telah dicapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk

membangkitkan aktivitas belajar siswa adalah guru pada pelaksanaan proses

pembelajaran di kelas memilih dan menetapkan model mengajar yang tepat sesuai

dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik serta kondisi lingkungan pada

saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
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Pemakaian model pembelajaran dalam proses belajar mengajar membangkitkan

kemajuan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan

kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Oleh

karena itu dengan penggunakan model pembelajaran diharapkan akan adanya

perubahan suasana belajar menjadi lebih bervariasi dan aktif yang tentunya

diharapkan akan dapat  berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam menerima

materi-materi yang disampaikan oleh guru. Belajar merupakan proses perubahan

tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. Proses perubahan tingkah laku

merupakan upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan pengalaman ketika

berinteraksi dengan lingkungan. Proses pembelajaran yang berhasil guna

memerlukan teknik, metode, dan pendekatan tertentu sesuai dengan karakteristik

tuuan, peserta didik, materi, dan sumber daya. Sehingga diperlukan strategi yang

tepat dan efektif. Untuk menjalankan paradigma pembelajaran harus digunakanlah

model-model pembelajaran yang dipakai dalam proses belajar mengajar. Tentunya

dalam menerapkan model-model Pembelajaran, penulis memberikan arahan pada

model pembelajaran yang mengarah pada Pendidikan IPS. PIPS sebagai kajian

akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan disiplin Ilmu adalah PIPS sebagai

seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang

relevan, dikernas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk

tujuan pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep,

struktur, cara kerja ilmuan sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang

dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dikemas secara psikologis, ilmiah,

pedagogis, dan sosial-kultural untuk kepentingan pendidikan. Untuk memahami

masalah PIPS seseorang hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang
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disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan

pokok (mode of Inquiry), metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap

disiplin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip kependidikan dan

psikologi serta permasalahan sosial.

Model pembelajaran yang cocok digunakan di kelas VIII di SMP N Satu Atap 1

Anak Ratu Aji Lampung Tengah ini adalah model pembelajaran Inquiry. Karena

model pembelajaran inquiry yang telah ditemukan oleh para ilmuan masih bersifat

umum, kini penulis akan mengembangkan model pembelajaran inquiry

disesuaikan dengan pembelajaran dan kondisi yang terjadi di kelas VIII SMP N

Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah. Pengembangan yang dapat

menjadikan pembelajaran menjadi aktif, inovatif, dan menyenangkan sesuai

dengan keadaan siswa kelas VIII di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji. Maka

dengan ini penulis mengembangkan model pembelajaran inquiry. Karena

pembelajaran inquiry dianggap cocok untuk menemukan solusi-solusi yang tepat

dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Pengembangan yang penulis

tulis sesuai dengan tujuan pembelajaran ips yaitu: IPS sebagai penelitian

mendalam (Social Studies as Reflective Inquiry). Pembelajaran merupakan sebuah

upaya yang dilakukan untuk memperoleh kompetensi-kompetensi, ketrampilan,

dan sikap yang diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Upaya untuk

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran selalu dilakukan tanpa henti. Proses

pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem dengan komponen-

komponen yang saling berinterfungsi satu sama lain. Sistem komponen yang satu

akan menjadi masukan bagi komponen-komponen yang lain dalam rangka

mencapai tujuan.
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Pada penelitian akan dikembangkan model pembelajaran inquiry yang sistemnya

adalah menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Dimaksudkan awal

pembelajaran di awali dengan pemberian materi oleh guru IPS, serta langkah-

langkah yang perlu di dilaksanakan dilapangan. Selanjutnya siswa dituntut untuk

turun ke rumah-rumah warga disekitar sekolah untuk mencari informasi dan

masalah sosial yang terjadi di masyarakat sekitar sekolah tersebut. Setelah

informasi didapatkan, maka siswa dituntut untuk membuat suatu rancangan

proposal tentang penemuannya tersebut dan didiskusikan dengan kelompoknya

masing-masing. Setelah proposal ditulis dan diketik, maka harus dipresentasikan

di depan kelas. Selesai kegiatan guru memberikan efaluasi terhadap kegiatan

siswa. Model pembelajaran yang tepat dapat digunakan untuk memaksimalkan

kemampuan belajar siswa, karena dengan model pembelajaran dapat membantu

siswa untuk mendapatkan pengalaman berharga melalui pengalaman belajar yang

akan lebih mudah diingat oleh siswa itu sendiri. Model pembelajaran inquiry

merupakan salah satu contoh model pembelajaran yang dapat

dipergunakan agar kegiatan belajar  mengajar menjadi lebih menarik untuk

siswa, menjadikan suasana belajar lebih hidup, menyenangkan, santai, serta

mempunyai kemampuan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar

mengajar secara aktif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada sehingga

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Siswa SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah pada kelas VIII ini

tidak semua siswa memiliki kecerdasan yang sama antara siswa satu dengan siswa

yang lain. Oleh karena itu penulis mengembangkan model Inquiry secara khusus
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pada kelas yang tidak semua siswanya cerdas. Upaya untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dengan menggunakan cara berfikir sistem pengembangan. Yang

akan dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Maka dengan upaya ini

pembelajaran pada siswa lebih bervariasi dan lebih terfokus pada pembelajaran

yang diajarkan. Langkah ini merupakan langkah agar dapat menciptakan aktivitas

pembelajaran yang berkualitas. Langkah desain pembelajaran diharapkan hasil

belajar siswa serta keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah akan berhasil.

Sistem pembelajaran juga ada desain dalam model pembelajaran. Seperti halnya

model pembelajaran Inquiry yang di desain sedemikian rupa sehingga dapat

memberikan efek yang baik terhadap siswa dan guru. Maksud dari desain

pembelajaran ini adalah supaya siswa lebih memahami pembelajaran yang

berlangsung. mendesain suatu Model pembelajaran harus dirancang sedemikian

rupa, agar desain tersebut dapat berhasil dalam pembelajaran. Dengan demikian

hasil belajar dalam pemecahan masalah sosial di masyarakat akan berhasil dan

telah memenuhi syarat kajian empirik pembelajaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1.2.1 Pembelajaran siswa yang masih menggunakan model ceramah.

1.2.2 Pembelajaran siswa yang hanya berpusat kepada guru.

1.2.3 Pemecahan masalah yang masih belum maksimal.

1.2.4 Kurang eratnya hubungan siswa, guru dan masyarakat.

1.2.5 Hasil belajar yang kurang masksimal.
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1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan,

penelitian ini dibatasi pada: “Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry dan

Memecahkan Masalah Sosial Di Masyarakat dalam Mata Pelajaran IPS Siswa

Kelas VIIIA SMP N 1 Atap 1 Anak Ratu Aji”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengembangan model pembelajaran Inquiry ?

2. Apakah pengembangan model pembelajaran Inquiry yang sudah

dikembangkan efektif memecahkan masalah sosial di masyarakat dalam mata

pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dalam upaya guru untuk meningkatkan

keaktifan belajar siswa maka penting untuk dilakukan penelitian pengembangan

model pembelajaran yang berjudul: “Pengembangan Model Pembelajaran

Inquiry untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Sosial di

Masyarakat dalam Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIIIA SMP N Satu Atap

1 Anak Ratu Aji”.
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1.5 Tujuan dan Manfaat Pengembangan

1.5.1 Tujuan Pengembangan

1. Mengembangkan Model Pembelajaran Inquiry .

2. Untuk menguji keefektifitasan pengembangan model pembelajaran Inquiry

dalam memcahkan masalah sosial masyarakat pada Siswa Kelas VIII SMP N

Satu Atap 1 Anak Ratu Aji.

1.5.2 Kegunaan Pengembangan

1.5.2.1 Kegunaan Pengembangan bagi Siswa

1) Melalui pengembangan ini, diharapkan dapat memberikan suatu

pengembangan model pembelajaran Inquiry sehingga membuat siswa kelas

VIII SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji lebih aktif dalam penemuanya.

2) Melalui pengembangan ini, diharapkan dapat meningkatkan siswa kelas VIII

SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji dalam pemecahan masalah sosial di

masyarakat.

1.5.2.2 Kegunaan Pengembangan bagi Guru

1) Dengan adanya pengembangan model Inquiry dapat meningkatkan

profesionalisme guru serta memberikan kemudahan guru dalam mengajar

siswa kelas VIII SMP N 1 Atap 1 Anak Ratu Aji.

1.5.2.3 Kegunaan Pengembangan bagi Sekolah

1) Jika Pengembangan model Inquiry berhasil maka akan meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang

standar pendidikan nasional.
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2) Sekolah akan dianggap baik di masyarakat karena siswa/siswinya dapat

berkomunikasi dan membantu masyarakat.

1.5.2.4Kegunaan Pengembangan bagi Peneliti

1) melakukan pengkajian lebih mendalam dan secara luas terhadap variabel

terkait dengan implementasi pembelajaran.

1.6 Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Produk yang dikembangkan berupa model pembelajaran Inquiry yang merupakan

pembelajaran siswa berupa penemuan, namun dalam penemuan ini bukan semata-

mata siswa menemukan masalahnya sendiri namun dalam pengembangan model

pembelajaran Inquiry ini berupa penemuan yang diarahkan melalui guru bidang

studi IPS yaitu tentang pemecahan masalah sosial di masyarakat. Disinilah letak

perbedaan antara model pembelajaran Inquiry yang belum di kembangkan dengan

model Inquiry yang sudah di kembangkan. Sebelum siswa memecahkan masalah

sosial di masyarakat, guru memberikan arahan terlebih dahulu. Dimana letak

masalah dan dimana letak penyelesaianya. Guru memancing ketajaman

pengetahuan siswa melalui tampilan gambaran tentang masalah sosial di

masyarakat. Setelah anak mulai timbul perasaan ingin tahu, maka guru

memberikan langkah-langkahnya dalam pembelajaran. Lebih jelasnya maka bisa

di lihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1.1: Model Pembelajaran Inquiry (Sebelum dimodivikasi)

Langkah-langkah pembelajaran Inquiry tersebut dikemukakan oleh Sanjaya

(2008:202) yaitu:

1) 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.

2) 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

memecahakan teka-teki itu.

3) Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu

permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu

diuji kebenarannya.

4) Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Observasi atau
pengamatan terhadap
berbagai fenomena
alam

Mengajukan
pertanyaan tentang
fenomena yang
dihadapi

Mengajukan
dugaan atau
kemungkinan
jawaban

Merumuskan
kesimpulan-
kesimpulan
berdasarkan data

Mengumpulka
n data yang
terkait dengan
pertanyaan
yang diajukan

Menguji Hipotesis
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5) 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.

6) Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan dalam proses

mendeskripsikan temuan yang diperoleh bedasarkan hasil pengujian hipotesis.

Gambar 1.2: Produk Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry

Produk pengembangan model Inquiry tersebut dalam pelaksanaannya ada

perbedaan pada rumusan kesimpulan yang digantikan dengan ilustrasi berupa

gambaran permasalahan dalam masalah sosial di masyarakat berupa gambar-

gambar yang akan di bagikan kepada siswa untuk di teliti di dalam masyarakat

Hipotesis

Merumuskan
Masalah &

Diskusi

Orientasi

Guru memberikan soal-
soal latihan yang harus
dikerjakan oleh siswa,
menguji seberapa tinggi
daya ingat siswa
terhadap materi yang
berkaitan dengan
temuannya.

Ilustrasi
masalah
sosial
yang telah
di teliti

Observasi
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yang memiliki masalah sosial antara lain kebersihan, permasalahan keluarga

karena perceraian orang tua, narkoba, dan minum-minuman keras. Berikut adalah

langkah-langkah model pembelajaran Inquiry setelah adalanya modivikasi:

1. 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.

2. 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

memecahakan teka-teki itu.

3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu

permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu

diuji kebenarannya.

4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

5. Ilustrasi (Gambaran). Penggambaran hasil temuan siswa yang telah diteliti

oleh siswa/i tentang hasilnya, oleh karena itu siswa yang dapat

menggambarkan atau mengilustrasikan maka, siswa tersebut sudah dapat

memadukan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Setelah siswa

menggambarkan apa yang mereka teliti maka siswa/I mengevaluasi temuan

yang diperoleh bedasarkan soal yang akan diajukan oleh guru IPS.

Menurut Barry K. Bayer (1994:95-98) ilustrasi gambaran suatu peristiwa

merupakan suatu hal yang mudah diingat oleh manusia yang akan
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mengembangkan fikiran-fikiran dalam penemuannya. Suatu contoh adalah

sebagai berikut:

Gambar 1.3 : Contoh Ilustrasi peristiwa masalah sosial di masyarakat

1.7 Pentingnya Pengembangan

Sesuai dengan SK Memahami Masalah Penyimpangan Sosial, dengan KD

Mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (Kebersihan, miras, tawuran dan judi)

sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Permasalahan di lapangan tersebut beruapa anggapan bahwasanya masalah sosial

masyarakat tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh siswa. Salah satu pemecahan

yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Oleh karena itu
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pengembangan yang di pakai adalah dengan pengembangan model pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran Inquiry

yang di disain menjadi model pembelajaran Inquiry.

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Pada sub bab ini, akan diuraikan mengenai asumsi dan keterbatasan

pengembangan, adapun uraian dari keduanya adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Pengembangan

Pengembangan produk berupa model pembelajaran Inquiry berpijak pada teori

model pembelajaran Inquiry. Adapun dasar model yang dipakai dalam

pengembangan :

a. Dilihat dari segi pemanfaatan model pembelajaran dalam pemecahan masalah

sosial di masyarakat, maka pengembangan ini berpijak pada teori belajar

konstraktivis.

b. Dilihat dari kemandirian belajar siswa dengan model pembelajaran Inquiry,

maka pengembangan ini berpijak pada pendekatan kontruktivisme.

2. Keterbatasan Pengembangan

Keterbatasan pengembangan model pembelajaran Inquiry ini yaitu uji coba skala

kecil dan besar hanya dilakukan pada satu kelas saja yang akan mewakili seluruh

sekolah dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Dengan demikian

pengembangan model pembelajaran ini masih belum sempurnaan.
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1.9 Manfaat Pengembangan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya untuk siswa

kelas VIII di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji .

b. Sebagai kajian program studi Pendidikan IPS dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran, khususnya melalui model pembelajaran Inquiry.

c. Memberikan peluang peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang

hal yang sama dengan menggunakan model-model lain yang belum digunakan

dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil pengembangan berupa model pembelajaran Inquiry dapat dipergunakan

untuk membantu guru dalam memberikan alternatif model pembelajaran yang

menarik dan dapat mengembangkan berfikir siswa.

b. Para peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan

perbandingan atau dasar penelitian berikutnya.

1.10 Definisi Istilah

Supaya tidak ditafsirkan berbeda oleh pembaca maka perlu dibatasi istilah-istilah

dalam pengembangan ini sebagai berikut:

1. Pengembangan model pembelajaraan yaitu suatu proses yang sistematis untuk

menghasilkan suatu suatu model belajar yang siap digunakan. Dalam proses
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pengembangan model pembelajaran, dapat menghasilkan produk baru yang

efektif dan efisien.

2. Model pembelajaran Inquiry merupakan sebuah model pembelajaran yang

berasal dari model R & D. Berguna untuk mengarahkan dan membuat siswa

lebih berkembang dan berusahan menemukan atau memberi inovasi baru.

3. Dalam pengembangan model pembelajaran Inquiry akan digunakan model

pengembangan Dick & Carry. Berguna memberikan langkah-langkah

pengembangan.

1.11 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada 2 hal yaitu ruang lingkup ilmu

untuk mengetahui kedudukan keilmuan dalam cakupan pendidikan IPS dan ruangl

lingkup pengembangan model pembelajaran. Dalam ruang lingkup pengembangan

model pembelajaran Inquiry ini masuk dalam tradisi 3 yaitu IPS sebagai penelitian

mendalam (Social Studies as reflective inquiry) Ruang lingkup penelitian akan

difokuskan pada dua hal yang berupa ruang lingkup Pengembangan model dan

ruang lingkup ilmu untuk mengetahui kedudukan keilmuan dalam cakupan

pendidikan IPS. Adapun rincian lengkapnya sebagai berikut.

1. Pengembangan Model

Fokus ruang lingkup pengembangan bahan ajar dibedakan menjadi dua hal

sebagai berikut:

a. Pengembangan Model Pembelajaran

b. Keefektifan model pembelajaran Inquiry siswa menyelesaikan

permasalahan di masyarakat
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2. Ilmu

Ruang lingkup penelitian pengembangan ini berdasarkan keilmuannya adalah

mengenai pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurut Sapriya (2008:13-14)

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) perspektif, tidak saling

menguntungkan secara eksklusif melainkan saling melengkapi. Kelima perspektif

itu adalah sebagai berikut:

1) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Transmisi Kewarganegaraan.

2) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial.

3) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Refleksi inquiry.

4) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai kritik kehidupan sosial.

5) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pengembang pribadi individu.

Ruang lingkup ilmu/kajian pengembangan model ini adalah Model Inquiry yaitu

sebuah model pembelajaran dimana guru berusaha mengarahkan siswa untuk

mampu menyadari apa yang sudah didapatkan selama belajar. Sehingga siswa

mampu berfikir dan terlibat dalam kegiatan intelektual dan memproses

pengalaman belajar itu menjadi sesuatu yang bermakna  dalam kehidupan nyata,

yang menelaah beberapa perspektif yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai

Refleksi Inquiri. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pengembangan pribadi dan

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Pengambilan Keputusan. Kelima tradisi IPS

yang telah di jelaskan tersebut maka pengembangan model Inquiry masuk

kedalam ranah yang ketiga dalam ruang lingkup ilmu IPS yaitu ilmu pengetahuan

sosial sebagai refleksi inquiry (Social Studies as reflective inquiry). Penulis

mengambil ruang lingkup ilmu IPS yang ada pada ranah ke tiga, karena
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pengembangan model Inquiry yang digunakan sebagai model yang digunakan

untuk memecahkan masalah sosial di masyarakat. Disimpulkan bahwasanya

masalah sosial butuh suatu penemuan dari siswa, oleh karena itu IPS sebagai

refleksi Inquiry.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa subbab, pertama yaitu

landasan teori tentang model pembelajaran Inquiry dalam pembelajaran IPS, yaitu

untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat. Pembahasan kedua adalah

kerangka pikir. Berikut ini pembahasan lebih lanjut subbab tersebut.

2.1 Landasan Teori Belajar

Menurut Hamalik mengemukakan : “Belajar merupakan suatu proses, suatu

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan

tetapi lebih luas dari itu. (Hamalik, 2009:5). Belajar merupakan bentuk yang

sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Belajar membantu manusia

menyelesaikan diri denagn lingkungannya. Dengan adanya proses belajar inilah

manusia bertahan hidup. Belajar secara sederahana dikatakan proses perubahan

dari belum mampu menjadi sudah mampu, terjadi dalam jangka waktu-waktu

tertentu. Perubahan yang ini harus secara relative menetap dan tidak hanya

terjadi pada prilaku yang saat ini nampak ( Immediate Behavior ) tetapi juga

pada prilaku yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Potencial

Behavior). Hal lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa   perubahan tersebut

terjadi karena pengalaman. Perubahan yang terjadi karena pengalaman itu
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membedakan dengan perubahan- perubahan lain yang disebabkan oleh

kemasakan. (Herpratiwi, 2009:23) Menurut Herpratiwi, belajar dapat

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya

sebagai akibat pengalaman :

1. Perubahan Perilaku

Gagasan, bahwa belajar menyangkut perubahan dalam suatu organisme,

berarti bahwa belajar membutuhkan waktu. Untuk mengukur belajar, kita

membandingkan cara organsime itu berperilaku pada waktu 1 dengan cara

organisme itu berperilaku pada waktu 2 dalam suasana yang serupa. Bila

perilaku dalam suasana serupa itu berbeda untuk kedua waktu itu, maka kita

dapat berkesimpulan bahwa telah terjadi belajar.

2. Perilaku terbuka

Belajar yang kita simpulkan, terjadi bila perilaku hewan-hewan, termasuk

manusia, berubah. Perilaku menyangkut aksi atau tindakan, aksi-aksi otot atau

aksi-aksi kelenjar, dan gabungan dari kedua macam aksi itu.

3. Belajar dan Pengalaman

Komponen terakhir dalam definisi belajar ialah “sebagai suatu hasil

pengalaman”. Istilah pengalaman membatasi macam-macam perubahan

perilaku yang dapat dianggap mewakili belajar.

4. Belajar dan Kematangan

Proses lain yang menghasilkan perubahan perilaku, yang tidak termasuk

belajar ialah kematangan. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh

kematangan terjadi, bila perilaku itu disebabkan oleh perubahan-perubahan
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yang berlangsung dalam proses pertumbuhan dan pengembangan dari

organisme-organisme secara fisologis.

Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Sanjaya (2008:112), beliau

berpendapat bahwa “Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri

seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku.” Menurut

Djamarah (2002:11), “belajar adalah proses perubahan perilaku berkat

pengalaman dan latihan.” Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah

berinteraksi dengan lingkungannya, dalam hal ini adalah lingkungan kelas pada

saat proses pembelajaran, yang akan menambah pengetahuan, keterampilan,

maupun sikap. Telah disebutkan sebelumnya bahwa “belajar merupakan proses

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan” (Zain, 2006:11). Artinya

tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Seperti halnya yang dikatakan oleh

Sardiman (2001:26-29) bahwa secara umum tujuan belajar dibedakan atas tiga

jenis, yaitu:

a. Untuk mendapatkan pengetahuan

Pengetahuan dan kemempuan berpikir merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan. Dengan kata lain tidak dapat mengembangkan kemampuan

berpikir tanpa bahan pengetahuan. Jadi, dengan adanya bahan pengetahuan,

maka seseorang dapat mempergunakan kemampuan berpikir di dalam proses

belajar, sehingga pengetahuan yang didapat semakin bertambah.
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b. Pembentukan sikap

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari

penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak hanya sekedar mengajar,

tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu

kepada anak didiknya. Maka akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk

mempraktekkan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya.

c. Penanaman keterampilan

Belajar memerlukan latihan-latihan yang akan menambah keterampilan dalam

diri siswa, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani.

2.1.1 Teori Belajar Konstruktivisme

Pandangan konstruktivisme menurut Kukla (2000:3) memberikan pandangan

konstruktivismenya dengan menyatakan “all our concepts are constructed”. Hal

tersebut dapat diartikan bahwa semua konsep yang didapat oleh setiap organisme

merupakan suatu hasil dari proses konstruksi. Kukla beranggapan konsep yang

dibangun berhubungan dengan suatu realita. Lebih lanjut Kukla menganggap

bahwa realitas merupakan hasil dari konstruksi setiap organisme. Menurut Kukla

pada dasarnya setiap individu membentuk realitas dalam perspektif mereka

masing-masing. Oleh karena itu realitas yang terbangun merupakan hasil

interpretasi dari masing-masing organisme.

Menurut Bidell dan Fischer (2005:10) “Constructivism characterizes the

acquistion of knowledge as a product of the individual’s” artinya bahwa

konstruktivisme memiliki karakteristik adanya perolehan pengetahuan sebagai

produk dari kegiatan organisasi sendiri oleh individu dalam lingkungan tertentu.
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Konstruktivisme menurut Bruning merupakan perspektif psikologis dan filosofis

yang memandang bahwa masing-masing individu membentuk atau membangun

sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Menurut Brooks dan

Brooks (2006:35) menyatakan bahwa “the constructivist approach stimulates

learning only around concepts in which the students have a prekindled interest”.

Pernyataan tersebut bisa dimaknai bahwa konstruktivis adalah suatu pendekatan

dalam proses pembelajaran yang mengarahkan pada penemuan konsep yang lahir

dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif peserta didik.

Richardson (1997:9) menyatakan bahwa constructivism as the position that “

individuals create their own understandings, based upon the interaction of what

they already know and believe, and the phenomena or ideas with which they come

in contact” menurutnya konstruktivisme merupakan sebuah keadaan dimana

individu menciptakan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pada apa yang

mereka ketahui dan percayai, serta ide dan fenomena dimana mereka

berhubungan. Prithard menyatakan bahwa ada dua ide dalam teori konstruktivis

yakni konstruktivis radikal dan konstruktivis sosial. Konstruktivis radikal

menyatakan ide bahwa pembelajar menciptakan pengetahuan mereka sendiri

tanpa bantuan dari orang lain. Pengetahuan dibangun dengan mengkognisi subjek.

Dengan demikian fungsi kognisi adalah adaptif dan memberikan kesempatan bagi

pembelajar untuk memahami dan mengalami realitas (Von Glassersfeld,

1989:162) menyatakan bahwa “Radical Constructivism …, is atheory of active

knowing, rather than a traditional theory of knowledge or epistemology …, as

Piaget maintained fifty years ago, knowledge serves to organize experience, not to

depict or represent an experience-independent reality” hal ini dapat diartikan
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bahwa konstruktivis radikal merupakan sebuah teori mengenai “mencari tahu”

secara aktif yang lebih dari sekedar teori pengetahuan tradisional yang dinyatakan

oleh Piaget dimana pengetauan ada untuk membentuk pengalaman bukan utnuk

merepresentasikan realitas pembelajaran secara independen. Konstruktivisme

sosial menyatakan pandangan bahwa pengetahuan diciptakan oleh pembelajaran

dengan melalui interaksi sosial. Kosnick (2006:8) menyatakan bahwa

“encourages all members of a learning community to present their ideas stronge

while remaining open to the ideas of others”. Pembelajaran hanya akan bisa

terjadi ketika semua anggota komunitas tersebut menyatakan pendapat atau ide

mereka dan memiliki keterbukaan terhadap ide dari orang lain.

Menurut Beck dan Kosnick (2006:10) terdaapt dua perbedaan pandangan

terhadap bagaiman peserta didik belajar. Pertama perspektif behavioral yang

menganggap bahwa pengetahuan merupakan suatu proses pentransferan dari

seseorang (pendidik) kepada peserta didik. Kedua adalah pandangan konstruktivis

menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan

yang aktif dan dinamis. Oleh karena itu, untuk memahami proses

pengkonstruksian pengetahuan diperlukan pengonsepan proses pembelajaran

sebagai salah satu aspek dalam teori pembangunan konsep peserta didik.

Pandangan konstruktivisme didasarkan pada filsafat tertentu terkait dengan

manusia dan pengetahuan. Artinya bahwa bagaimana manusia menjadi tahu dan

memiliki pengetahuan menjadi kajian penting dalam konstruktivisme.

Pengetahuan dalam pandangan konstruktivisme dibentuk dari pemahaman

organisme melalui proses interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di

sekelilingnya. Titik krusial lain dalam pandangan konstruktivisme adalah terkait
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dengan proses pembelajaran. Pangangan konstruktivisme dalam pembelajaran

lebih menekankan proses daripada hasil pembelajaran. Artinya bahwa hasil

belajar yang merupakan tujuan pembelajaran tetap dianggap penting, namun disisi

lain proses belajar yang melibatkan cara maupun strategi juga dianggap penting

pandangan konstruktivisme menganggap bahwa belajar merupakan proses aktif

untuk mengkonstruksi pengetahuan. Proses aktif tersebut sangat didukung oleh

terciptanya interaksi antara peserta didik dan guru, dan interaksi antar peserta

didik.

Pendekatan (approach) menurut Sanjaya (2008:127) dapat diartikan sebagai titik

tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Penentuan Pendidik

dalam menentukan pendekatan yang digunakan pada saat proses pembelajaran

harus tepat. Artinya bahwa dalam melakukan proses pembelajaran, konsep awal

yang harus dilakukan adalah memahami dasar sudut pandang yang digunakan

pendidik. Pendekatan juga memiliki berapa bentuk tergantung dari sudut pandang

yang digunakan oleh seseorang. Richard dan Rogers (1997:153) mendefinisikan

pendekatan (approach) sebagai “a set of assumption deadling with the nature of

language, learning and teaching”. Pernyataan tersebut bisa diartikan sebagai

seperangkat asumsi yang berkenaan dengan hakikat bahwa, pembelajaran dan

pengajaran. Sedangkan Richard dan Rogers (1997:153) menyatakan bahwa

“approach is assumptions, beliefs and theories about the nature of language and

language learning” (pendekatan dalam asumsi, kepercayaan dan teori mengenai

hakikat bahwa dan pembelajaran bahasa). Dari dua pendapat mengenai approach

tersebut terdapat penekanan pendekatan seperangkat asumsi yang berkaitan

dengan hakikat bahasa, pembelajaran dan pengajaran. Asumsi-asumsi tersebut



31

digunakan sebagai dasar dalam praktik pembelajaran dan pengajaran. Pendapat

lain mengenai pendekatan adalah dari Brown (2008:16) yang mendefinisikan

approach sebagai theoretically well informed positions and beliefs about the

nature of language, the nature of language learning and the applicability of both

pedagogical goal setting. Menurut Brown pendekatan merupakan posisi dan

keyakinan mengenai hakikat bahasa, hakikat pembelajaran pengaplikasiannya

dalam mencapai tujuan pedagogis. Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya

yang menyatakan bahwa pendekatan adalah seperangkat asumsi, Brown

menyatakan bahwa seperangkat asumsi saja masih belum cukup untuk dapat

dinyatakan sebagai pendekatan, akan tetapi juga harus mendapatkan posisi yang

secara teoritis bisa dipertangungjawabkan.

Berbagai pendapat mengenai pendekatan (approach) tersebut didapatkan

kesimpulan bahwa pendekatan adalah seperangkat asumsi yang secara teoritis bisa

dipertanggungjawabkan mengenai hakikat bahasa, hakikat pembelajaran dan

hakikat pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pedagogis.

Pendekatan pembelajaran jika dilihat dari pusat pembelajaran dibedakan menjadi

techer centered learning dan student centered learning. Jika dilihat dari

pengonsepan pengetahua dalam pembelajaran atau teori belajar dibedakan

menjadi seperti teori behavioristik, dan konstruktivisme. Adapun jika dilihat dari

cara belajar dibedakan menjadi kooperatif dan individualism. Pendekatan

pembelajaran teacher centered learning memandang bahwa dalam proses

pembelajaran yang menjadi pusat adalah guru. Artinya bahwa guru memiliki

peran yang sangat vital dalam proses interaksi di dalam kelas. Adapun pendekatan

pembelajaran student centered learning memandang bahwa dalam proses
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pembelajaran siswalah yang harus menjadi pusatnya. Siswa yang lebih aktif untuk

melakukan proses pembelajaran dengan bantuan guru sebagai fasilitatornya.

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme menuntut agar

seorang pendidik mampu menciptakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga

peserta didik dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui interaksi

sosial yant terjalin di dalam kelas. Aktivitas siswa dalam pembelajaran

konstruktivisme dapatdilakukan dengan kegiatan mengamati fenomena-fenomena,

mengumpulkan data-data, merumuskan dan menguji hipotesis-hipotesis, dan

bekerjasama dengan orang lain (Syah, 2006:324)

Konstruktivisme sebagai mazhab pemikiran atau pandangan terhadap

terbentuknya suatu pengetahuan baru pada saat ini menjadi paradigma baru yang

dijadikan dasar dalam berbagai bidang kajian. Konsstruktivisme memiliki karakter

yang mampu menyatukan pandangan-pandangan dari bidang sosiologis,

psikologis. Berbagai macam ilmuan yang mengemukakan teori belajar

konstruktivisme. Menurut Brown (2008:13) konstruktivisme memiliki dua cabang

kajian yaitu kognitif dan sosial. Konstruktivisme kognitif menekankan bahwa

pentingnya pembelajar membangun representasi realitas mereka sendiri. Artinya

pembelajar harus aktif dalam menemukan atau mengubah informasi kompleks

agar mereka mampu menerima menguasai informasi tersebut sebagai pengetahuan

baru. Pandangan ini didasarkan pada pandangan Piaget. Adapun konstruktivisme

sosial adalah menekankan pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran kooperatif

dalam membangun gambaran-gambaran kognitif emosional atau realitas.

Pandangan ini didasarkan pada pandangan Vygotsky yang menyatakan bahwa

pemikiran dan pembentukan makna pada diri anak-anak dibentuk secara sosial
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dan muncul dari interaksi sosial mereka dengan lingkungan mereka (Brown,

2008:13). Menurut Jean Peaget yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah

proses perkembangan yang melibatkan perubahan, pemunculan diri, dan

konstruksi, yang masing-masing dibangun di atas pengalaman-pengalaman

pembelajaran sebelumnya. Prinsip-prinsip teori Piaget terkait dengan

perkembangan kognitif menurut Oakley (2004:14) meliputi skema, asimilasi,

akomodasi, ekuilibrasi. Skema merupakan representasi kognitif dari kegitan-

kegiatan (aktivitas) atau sesuatu (benda). Ketika seseorang organisme lahir,

mereka telah memiliki skema atau naluri yang telah ada sebelumnya. Contoh

ketika bayi terlahir mereka telah memiliki skema untuk menyusui kepada ibunya.

Piaget berpandangan bahwa menurutnya pembelajaran merupakan penyesuaian

dari pengaruh penyesuaian terhadap lingkungan. Piaget mendeskripsikan tiga

proses dalam penyesuaian yaitu proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi.

Asimilasi adalah pengumpulan dan pengelompokan informasi baru. Seseorang

individu dalam proses pembelajaran akan mendapatkan informasi baru yang

kemudian akan dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam skema yang telah ada.

Informasi tersebut hanya bisa diasimilasikan jika tidak ada kontradiksi terhadap

sesuatu hal yang sudah ada, yang merupakan bagian penting dari apa yang sudah

ada di dalam skema individu yang bersangkutan. Skema merupakan elemen dalam

struktur kognitif organisme. Skemata yang dalam organisme akan menentukan

perilaku yang akan dilakukan dalam rangka merespons lingkungan fisik.

Akomodasi merupakan modifikasi dari skema agar informasi yang baru dan

kotadiktif bisa diterjemahkan. Informasi yang telah terkumpul dan dikelompokkan

dalam skema-skema yang telah ada sebelumnya kemudian dimodifikasi menjadi
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suatu skema (pengetahuan) baru. Adapaun ekulibrium merupakan dorongan

secara terus-menerus ke arah keseimbangan atau ekuilibrium. Keseimbangan yang

dimaksud yaitu keadaan dimana taidak ada kontadiksi yang terjadi pada

representasi mental lingkup organisme. Menurut piaget proses perkembangan

pengembangan intelektual manusia terdiri dari empat tahun perkembangan yaitu

sensorimotor (lahir sampai dua tahun), praoperasional (dua sampai tujuh tahun),

operasi konkret (tujuh sampai sebelas tahun) dan operasi formal (sebelas ke atas)

dideskripsikan dan perkembangan intelektual anak diukur. Tahap-tahap ini

membuat dampak yang besar pada praktik pendidik selama tahun 1950an dan

1960an.  Akan tetapi, hal tersebut telah menjadi ketinggalan dan menjadi aspek

yang kurang penting dalam karya Piaget. Hal ini dikarenakan bahwa

perkembangan intelektual manusia dianggap tidak sesederhana dengan pandangan

Piaget.

Pandangan konstruktivisme yang diusung oleh Vygotsky dan Piaget didukung

oleh pandangan Bruner (2006:2) yang menyatakan bahwa belajar merupakan

sebuah proses aktif di mana pembelajaran mengkonstruksi ide atau konsep baru

berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan yang sekarang. Pembelajar memilih

dan mentransformasikan informasi, mengkonstruksi hipotesis dan membuat

keputusan dengan referensi dan berdasarkan pada struktur kognitif internalnya.

Struktur kognitif yang Bruner maksud adalah jaringan skema yang memberikan

makna dan struktur pengalaman dan membuat individu bisa membangun aa yang

telah diketahui agar bisa terus berlanjut. Dalam istilah mengajar, teori Bruner

menyatakan bahwa guru harus mencoba untuk mendorong siswa untuk

mendapatkan prinsip menemukan untuk mereka sendiri: guru dan siswa harus
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terlibat dalam dialog aktif agar bisa menghasilkan sebuah temuan pada akhirnya

(Bruner, 2006:34). Peranan guru adalah membantu proses transformasi informasi

apapun untuk dipelajari dalam format yang tepat dengan pemahaman siswa yang

sekarang. Bruner merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa kurikulum

harus diorganisasikan secara spiral agar siswa bisa terus menerus mengingat ide

dan fakta dan bisa membangun pemahaman berdasarkan apa yang telah mereka

pelajari sebelumnya (Bruner, 2006:56).

Menurut bruner, belajar adalah proses aktif dan sosial di mana pembelajar

mengkonstruksi ide dan konsep baru berdasarkan pengetahuan yang sekarang.

Kontak sosial dengan orang lain, guru, dalam konteks pembelajaran formal

merupakan elemen kunci dalam proses ini. Siswa, dengan tidak sadar, menyeleksi

informasi, menciptakan hipotesis dan mengintegrasikan materi baru dalam

pengetahuan dan kontruk mental mereka (skema). Media bahasa merupakan hal

yang sangat penting menurut Bruner, seperti halnya pada konstruktivis sosial

lainya (Bruner, 2006: 129-141)

Psikolog Rusia Lev Vygotsky merupakan salah satu pakar pembelajaran yang

hidup di abad kedua puluh. Vygotsky menjadi terkenal di dunia barat setelah

karya terkenalnya dipublikasikan di tanah airnya. Teorinya tentang perkembangan

sosial, khususnya mengenai belajar pada konteks sosial menjadi fokus dalam

praktik dan pemikiran tentang pendidikan pada sekarang ini.

Ide dasar yang menjadi kajian penting pemikiran Vygotsky adalah ide bahwa

potensi untuk perkembangan kognitif dan pembelajaran berdasarkan transisi di

antara Zona of Proximal Development (ZPD). ZPD adalah area teoritis mengenai
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pemahaman atas perkembangan kognitif yang dekat tapi berada di luar level

pemahaman  pembelajar saat ini. Artinya bahwa jika pembelajar ingin membuat

“kemajuan”, mereka harus dibantu untuk bisa berpindah dari zona ini dan

kemudian masuk pada level yang lebih tinggi dan lebih baru. Dari level baru ini

akan membentuk atau terdapat ZPD baru lagi. Dalam perkembangan kognitifnya

individu atau pembelajar harus keluar dari ZPD untuk menuju pada level

berikutnya dan seterusnya.

Pendapat Vygotsky tentang ZPD (lihat gambar 1.1) merupakan aturan yang

penting yang menjadi pusat bagi keseluruhan teori belajar konstruktivis sosial.

Artinya bahwa teori belajar konstruktivis sosial mendasarkan pada kemampuan

individu dalam mengembangkan kognitifnya dengan cara keluar dari ZPD dan

membangun ZPD dan membangun ZPD baru. ZPD mendeskripsikan perbedaan

mengenai apa yang seseorang bisa pelajari dengan didukung oleh orang yang

lebih berpengalaman.

Gambar 2.1: Zona perkembangan proksimal (diadopsi dari Vygotsky,
1785:57)

Proses mendapatkan pengetahuan baru yang dialami oleh pembelajar, merupakan

proses perpindahan pengetahuan dari ZPD awal menuju ZPD baru sehingga

Keadaan yang sekarang berada di luar kemampuan

Zona Perkembangan
Proksimal

Pengetahuan dan
pemahaman

sekarang
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terjadi perubahan pengetahuan atas pemahaman baru yang dimiliki pembelajaran.

Suksesnya perpindahan tersebut, atau terjadinya proses belajar dalam diri

pembelajar dalam zona teoritis ini bergantung pada interaksi sosial. Pembelajar

dalam proses belajar dapat dibantu seorang yang lebih berpengalaman melalui

sebuah proses situasi yang dibuat pada ZPD mereka. Oleh karena itu dibutuhkan

orang yang  bisa memberikan dukungan untuk membuat progress ini menjadi

mungkin. Dengan terjadinya  suatu interaksi sosial antara individu dengan

lingkungannya maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju

terwujudnya kegiatan belajar dalam diri pembelajar.

Proses belajar yang dilakukan oleh individu membutuhkan interaksi sosial. Oleh

karena itu, individu tersebut membutuhkan peranan orang lain dalam kegiatan

belajar. Proses interaksi atau pemberian bantuan dari orang lain kepada

pembelajar dikatakan oleh Vygotsky sebagai Scaffolding. Scaffolding menurut

Vygotsky merupakan proses perbantuan belajar yang dilakukan oleh orang yang

lebih ahli (orang dewasa) kepada oraganisme yang dalam kegiatan belajar pada

wilayah ZPD (Oakley, 2004:42). Artinya bahwa “scaffolding” merupakan suatu

dukungan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu terhadap

organisme yang sedang belajar. Proses scaffolding dalam pembelajaran sangat

membutuhkan scoffolder (orang/organisme yang memberikan dukungan dalam

proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Bukan

menjadi satu-satunya scaffolder bagi para peserta didik. Artinya bahwa guru tidak

secara eksklusif memiliki peran sebagai scaffolder. Scaffolder tidak selalu

seseorang guru atau orang dewasa. Akan tetapi scaffolder dapat berasal dari

organisme lain yang melakukan interaksi sosial dengan individu lain dan memiliki
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potensi untuk mendukung proses belajar. Artinya scaffolder dapat berasal dari

peserta didik lain yang berinteraksi dengan teman-teman mereka dalam konteks

kerja secara berkelompok atau berpasangan. Artinya bahwa scaffolder dapat

berasal dari organisasi atau individu manapun yang memberikan dukungan pada

proses belajar yang dilakukan seseorang. Menurut Vygotsky (dalam Oaklay,

2004:43) terdapat empat tahapan pembentukan konsep pengetahuan yaitu yang

meliputi (a) 1, 2, 3, 4 pada tahap pertama kali anak-anak membentuk konsep

dengan cara trial and error, kemudian tahp kedua menggunakan beberapa strategi

namun tidak menggunakan atribut ketika melakukan sesuatu. Tahapan yang

keempat merupakan tahapan dimana organisme memproses beberapa atribut yang

berbeda dalam proses yang bersama-sama. Teori ini belum diuji secara luas

seperti halnya teori perkembangan kognitif Piaget. Permasalahan yang

menyebabkan teori tahapan pembentukan konsep Vygotsky tidak berkembang

luas dikarenakan teori ini susah untuk diuji.

2.1.2 Teori Belajar Kognitivisme

Hakikat Pembelajaran kognitifisme adalah pembentukan pengetahuan menurut

kognitifistik memandang subyek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif

dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini,

subyek menyusun pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh

realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu

sendiri. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan

tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri

terjadi secara terus menerus melalui proses rekonstruksi. Yang terpenting dalam
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teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajaran, si belajarlah yang

harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan

pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Teori belajar

Kognitivisme pada wacana psikologi kognitif, yang didasarkan pada kegiatan

kognitif dalam belajar. Para ahli teori belajar  ini cognition dalam aktivitas

belajar. Cognition diartikan sebagai aktivitas mengetahui, memperoleh,

mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Tekanan utama psikologi

kognitif adalah struktur kognitif, yaitu perbendaharaan pengetahuan pribadi

individu yang mencakup ingatan jangka panjangnya ( long time memor ).

Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang paling aktif

mencari dan mengoleksi informasi untuk diproses perkaitan utama psikologi

kognitif adalah upaya memahami proses individu mencari, menyeleksi,

mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Belajar kognitif berlangsung

berdasarkan skema dan struktur mental individu yang mengorganisasikan hasil

pengamatannya.

Struktur  mental individu tersebut berkembang sesuai dengan tingkat

perkembangan kognitif seseorang. Semakin tinggi kemampuan dan

keterampilannya dalam  memproses berbagai  informasi atau pengetahuan yang

diterimanya dari lingkungan, baik secara lingkungan fisik maupun langkungan

sosial, itulah   sebabnya   teori kognitif dapat disebut sebagai (1). Teori

perkembangan kognitif (2). Teori kognitif sosial, dan (3). Teori pemprosesan

informasi. (Ahmadi, 2005:45)

Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan

keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan
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kognitif siswa. Belajar lebih diarahkan pada experimental learning yaitu

merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit di

laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan

dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari

mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pebelajar.

Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkrit,

aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Mengajar berarti menata

lingkungan agar si belajar termotivasi dalam menggali makna serta menghargai

ketidakmenentuan. Atas dasar ini maka si belajar akan memiliki pemahaman yang

berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalamannya, dan perspektif

yang dipakai dalam menginterpretasikannya.

Ada empat tema dalam pendidikan yang dikembangkan oleh bruner tema pertama

mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Hal ini perlu karena dengan

struktur pengetahuan kita menolong siswa untuk untuk melihat, bagaimana fakta-

fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan, dapat dihubungkan satu dengan yang

lain.Tema kedua adalah tentang kesiapan untuk belajar. Menurut Bruner kesiapan

terdiri atas penguasaan ketrampilan-ketrampilan yang lebih sederhana yang dapat

mengizinkan seseorang untuk mencapai kerampilan-ketrampilan yang lebih

tinggi. Tema ketiga adalah menekankan nilai intuisi dalam proses pendidikan.

Dengan intuisi, teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi

tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah

formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan yang sahih atau tidak. Tema

keempat adalah tentang motivasi atau keingianan untuk belajar dan cara-cara yang

tersedia pada para guru untuk merangsang motivasi itu. Jerome S. Bruner adalah
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seorang ahli psikologi kognitif (1915) yang memberi dorongan agar pendidikan

memberi perhatian pada pentingnya pengembangan berfikir. Penelitiannya yang

sering dilakukan Bruner meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar dan berfikir.

Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir

dan pencipta informasi. Ia menandai perkembangan kognitif manusia sebagai

berikut Budiningsih, 2008:42):

1) Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam

menanggapi rasangsangan.

2) Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan system penyimpanan

informasi secara realis.

3) Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada

diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa

yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan

dengan kepercayaan pada diri sendiri .

4) Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru dan orang tua dengan anak

diperlukan bagi perkembangan kognitifnya.

5) Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat

komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada

diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu

konsep kepada orang lain.

6) Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan

beberapa alternatif secra stimulant, memilih tindakan tepat, dan dapat

memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai stituasi.
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2.1.3 Teori Belajar Behaviorisme

Kajian konsep dasar belajar dalam teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran

bahwa belajar merupakan salah satu jenis prilaku (behavior) individu atau peserta

didik yang dilakukan secara sadar. Individu berprilaku apabila ada rangsangan

(stimuli). Sehingga dapat dikatakan peserta didik di SD/MI akan belajar apabila

menerima rangsangan yang diberikan oleh guru. Semakin tepat dan intensif

rangsangan yang  diberikan oleh guru akan semakin tepat dan intensif pula

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Sering guru mengaplikasikan

konsep belajar menurut teori Behaviorisme secara tidak tepat, karena setiap kali

peserta didk merespon secara tidak tepat atau tidak benar suatu tugas, guru

memarahi atau menghukum peserta didik tersebut. Tindakan guru seperti ini (

memarahi atau menghukum setiap kali peserta didik merespon secara tidak tepat )

dapat disebut salah profesional apabila hukuman (negatif consequence ) tidak

difungsikan sebagai penguat reinforcement.

Peserta didik sering melakukan prilaku tertentu karena meniru apa yang dilihat

dilakukan oleh orang lain disekitarnya seperti saudara kandungnya, orang tuanya,

bahkan oleh gurunya. Oleh sebab itu dapat dikatakan, apabila lingkungan sosial

dimana peserta didik berada sehari-hari merupakan lingkungan yang

mengkondisikan  secara afektif  memungkinkan suasana  belajar,  maka peserta

didik akan melakukan kegiatan atau prilaku belajar efektif. (Ahmadi, 2005:32)
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2.1.4 Teori Belajar Humanisme

Kajian konsep dasar belajar dalam teori Humanisme didasarkan pada pemikiran

bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upaya

memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia membutuhkan dasar akan

kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain.

Dalam  proses  pembelajaran,  kebutuhan-kebutuhan  tersebut perlu  diperhatikan

agar peserta didik tidak merasa dikecewakan. Apabila peserta didik tidak akan

tumbuh berprestasi dalam belajarnya (Wahyudin, 2008:23). Pengertian humanistik

yang beragam membuat batasan-batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan

mengundang berbagai macam arti pula. Sehingga perlu adanya satu pengertian

yang disepakati mengenai kata humanistik dala pendidikan. Dalam artikel “What

is Humanistik Education?”, Krischenbaum menyatakan bahwa sekolah, kelas, atau

guru dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Hal ini

menunjukkan bahwa ada beberapa tipe pendekatan humanistik dalam pendidikan.

Ide mengenai pendekatan-pendekatan ini terangkum dalam psikologi humanistik.

Dalam artikel “some educational implications of the Humanistic Psychologist”

Abraham Maslow mencoba untuk mengkritisi teori Freud dan behavioristik.

Menurut Abraham, yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang

dimilikinya. Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian

manusia daripada berfokus pada “ketidaknormalan” atau “sakit” seperti yang

dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah

“sakit” tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk

melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut
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sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya

memfokuskan penganjarannya pada pembangunan kemampuan positif ini.

Kemampuan positif disini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif

yang terdapat dalam domain afektif, misalnya ketrampilan membangun dan

menjaga relasi yang hangat dengan orang lain, bagaimana mengajarkan

kepercayaan, penerimaan, keasadaran, memahami perasaan orang lain, kejujuran

interpersonal, dan pengetahuan interpersonal lainnya. Intinya adalah

meningkatkan kualitas ketrampilan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menitik beratkan pada hubungan interpersonal, para pendidikan yang

beraliran humanistik juga mencoba untuk membuat pembelajaran yang membantu

anak didik untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat, berimajinasi,

mempunyai pengalaman, berintuisi, merasakan, dan berfantasi. Pendidik

humanistik mencoba untuk melihat dalam spektrum yang luas mengenai perilaku

manusia. “Berapa banyak hal yang bisa dilakukan manusia? Dan bagaimana aku

bisa membantu mereka untuk melakukan hal-hal tersebut dengan lebih baik?

Melihat hal-hal yang diusahakankan oleh para pendidik humanistik, tampak

bahwa pendekatan ini mengedepankan pentingnya emosi dalam dunia pendidikan.

Freudian melihat emosi sebagai hal yang mengganggu perkembangan, sementara

humanistik melihat keuntungan pendidikan emosi. Jadi bisa dikatakan bahwa

emosi adalah karakterisitik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik

beraliran humanistik. Karena berpikir dan merasakan saling beriringan,

mengabaikan pendidikan emosi sama dengan mengabaikansalah satu potensi

terbesar manusia. Kita dapat belajar menggunakan emosi kita dan mendapat

keuntungan dari pendekatan humanistik ini sama seperti yang kita dapatkan dari
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pendidikan yang menitikberatkan kognisi. Kajian teori belajar yang di jelaskan

dalam teori belajarn Konstruktivisme, Kognitivisme, Behaviorisme, dan

Humanisme. Yang paling cocok digunakan dalam pengembangan model

pembelajaran Inquiry adalah teori belajar Konstruktivisme. Karena

konstruktivisme memiliki karakteristik adanya perolehan pengetahuan sebagai

produk dari kegiatan organisasi sendiri oleh individu dalam lingkungan tertentu.

Dalam pembelajaran yang di dapat oleh setiap organisme merupakan suatu hasil

dari proses konstruksi. Oleh karena itu dalam memecahkan masalah sosial dalam

masyarakat siswa dikonstruksi oleh guru, dan terbagi dalam kelompok msing-

masing.

2.2 Model Pembelajaran Inquiry

Model inquiry didefinisikan oleh Sanjaya (2008:196) sebagai pembelajaran yang

mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan esperimen sendiri, dalam arti

luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan

simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan

penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang

ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Inquiry didefinisikan sebagai

sebuah pencarian kebenaran, informasi/pengetahuan, atau pencarian informasi

dengan cara mempertanyakan dan melakukan upaya menjawab pertanyaan

dimaksud. mendefinisakn bahwa Inquiry merupakan usaha manusia untuk

menjelaskan secara rasional fenomena-fenomena yang memancing rasa ingin

tahu. Menurut Hamalik (2009:220), Model pembelajaran Inquiry yaitu sebuah

model pembelajaran dimana guru berusaha mengarahkan siswa untuk mampu
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menyadari apa yang sudah didapatkan selama belajar. Sehingga siswa mampu

berfikir dan terlibat dalam kegiatan intelektual dan memproses pengalaman

belajar itu menjadi sesuatu yang bermakna  dalam kehidupan nyata.

Langkah-langkah pembelajaran Inquiry menurut Sanjaya (2008:202) sebagai

berikut:

1. 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. Langkah orientasi

merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan model 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.

2. 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 memecahakan teka-teki itu.

Dikatakan teka-teki dalam rumus inkuiri, oleh sebab itu melalui proses

tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai

upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir.

3. Merumuskan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang

dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya.
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Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus 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.

4. 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, akan tetapi juga membutuhkan

ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Karena itu,

tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi

yang dibutuhkan. Seiring terjadi kemacetan benrinkuiri adalah manakala siswa

tidak apresiatif terhadap pokok permasalahan. Tidak apresiatif itu biasannya

ditunjukkan oleh gejala-gejala semacam ini, maka guru hendaknya secara

terus-menerus memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar melalui

penyuguhan berbagai jenis pertanyaan secara merata kepada seluruh siswa

sehingga mereka terangsang untuk berpikir.

5. Menguji hipotesis

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan
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data. Dalam menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat

keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji

hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpiir rasional. Artinya,

kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi,

akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

6. Merumuskan kesimpulan

Merumuskan kesimpulan dalam proses mendeskripsikan temuan yang

diperoleh bedasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan

merupakan hasil akhir dalam proses pembelajaran. Sering terjadi, karena

banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan

tidak fokus pada masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk

mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada

siswa data mana yang relevan.

Inkuiri dalam bahasa Indonesia berarti pertanyaan atau pemeriksaan, sedangkan

inkuiri pada konteks IPS tidak hanya berarti pertanyaan atau pemeriksaan, tetapi

lebih luas dari pada pengertian tersebut. Sehubungan dengan itu, John Jarolimek

mengemukakan hal berikut. Jadi, pengertian inkuiri tidak hanya terbatas pada

pertanyaan atau pemeriksaan, tetapi meliputi pula proses penelitan, keingintahuan,

analisis sampai dengan penarikan simpulan tentang hal-hal yang diperiksa atau

diteliti. Dalam rangka pengajaran IPS, wawasan inkuiri ini diarahkan kepada

kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan menjadi orang yangsecara

bebas dapat memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya (Assegaf, 2009:25).
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Pengertian inkuiri juga meliputi pengidentifikasian masalah sosial yang harus

ditelaah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, yang dimaksudkan dengan inkuiri

reflektif adalah proses berpikir yang mendalam dan merefleksikan pengalaman,

atau dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai proses merenung. Oleh karena

itu, proses inkuairi reflektif atau berpikir dan merenung berhubungan pula dengan

sikap penilaian pengungkapan pengalaman. Kunci proses inkuiri reflektif tardapat

pada konsep-konsep, minat, nilai, berpikir kritis, dan terlibat ke dalam ha-hal yang

janggal di sekitar. Pembelajaran IPS sebagai inkuiari reflektif berlangsung ketika

peserta didik dilibatkan ke dalam suasana kehidupan yang nyata, yang penuh

dengan persoalan yang harus diteliti dan dipikirkan secara kritis.

Model inkuiry terbagi menjadi dua (Joyce, 2000:161): Bibiological Science

Inquiry: siswa dilatih untuk melakukan penelitian.

1. Fase satu, mengemukakan area investigasi kepada siswa (area of investigation

is posed to student) pada fase pertama, guru menghadapkan siswa pada suatu

masalah

2. Fase dua, siswa merumuskan masalah (student structure the problem). Pada

fase kedua, siswa merumuskan masalah agar dapat mengidentifikasi kesulitan

penyelidikan yang bisa berupa interpretasi data, perolehan data kontrol

eksperimen dan membuat kesimpulan.

3. Fase tiga, siswa mengidentifikasi masalah melalui investigasi (student identify

the problem in the investigation). Pada fase ktiga ini siswa diminta untuk

menerka masalah sehingga mereka dapat mengidentifikasi kesulitan inquiry.
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4. Fase empat, siswa mempertimbangkan cara untuk menyelesaikan masalah

(student speculate on ways to clear up the difficulty). Pada fase ini siswa

merancang suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah (kesulitan).

Inquiry Training (Latihan berinkuiri):

1. Fase pertentangan terhadap masalah (confrontation with the problem).

Menghadapkan siswa pada situasi masalah sehingga menimbulkan

pertanyaan-pertanyaan pada siri siswa atau kepada guru. Selanjutnya guru pun

akan memberikan jawaban terbats berupa jawaban “ya” atau “ tidak”,

sehingga setiap ertanyaan yang diajukan dapat dianggap sebagai suatu

hipotesis terbatas.

2. Fase mengumpulkan data melalui pengujian (data-gathering-verification).

Siswa berusaha mengupulkan data informasi sebanyak-banyaknya, tentang

masalah yang mereka hadapi. Data tersebut dapat diperoleh berdasarkan

kondisi objek atau menguji bagaimana proses terjadinya masalah tersebut.

3. Fase mengumpulkan data melalui eksperimen (data-gathering-

experimentation). Pada phase ini dilakukan isolasi tehadap data-data yang

menjadi esensi masalah yang dihadapi.

4. Fase mengorganisir, menyusun penjelasan (organizing, formulating an

explanation). Pada fase ini guru dapat merumuskan penjelasan untuk

membimbing siswa pada pemecahan masalah yang terarah. Bagi siswa yang

menemui kesulitan dalam mengemukakan informasi yang mereka peroleh

untuk memberikan uraian yang jelas, maka dapat memberikan penjelasan yang

sederhana saja dan tidak mendetail.
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5. Fase menganalisis kegiatan proses inkuiri (analysis of the inquiry process).

Pada phase ini siswa menganalisis pola-pola penemuan mereka. Dengan

demikian siswa akan banyak memperoleh tipe-tipe informasi, yang

sebelumnya tidak dimiliki siswa. Hal ini penting bagi siswa, sebab hal tersebut

dapat melengkapi dan memperbanyak data yang relevan serta menunjang

untuk menentukan pemecahan masalah.

Gambar 2.2 : Tahapan dalam proses Inquiry. Diadopsi dari Beyer (1994:18).

Gambar tersebut menjelaskan bahwa proses inkuiri menurut Beyer (1994:18)

dimulai dengan sebuah keraguan yang mesti dijelaskan, penjelasan keraguan

masalah tersebut mesti sistematis dengan formulsi masalah yang jelas, ada

hipotesis, ada teori, pengumpulan data, analisis data, dan generalisasi. Pengajaran

IPS sebagai inkuiri reflektif atau sebagai proses penelaahan dan pemikiran yang

mendalam, merupakan teknik atau strategi pembelajaran yang bermanfaat dalam
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membina peserta didik menjadi kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah

yang dihadapinya. Di beberapa negara maju mempunyai tingkat kompleksitas

yang berbeda-beda oleh karena itu tujuan pembelajaran dengan pemberian materi

social studies di tingkat pendidikan dasar dan menengah antara satu negara

dengan negara lain berbeda. Misalnya sebagai berikut : 1. Jerman Barat :

pembelajaran social studies ditujukan untuk menumbuh kembangkan semangat

demokrasi dengan munculnya berbagai partai politik (Assegaf, 2009:25).

Akan tetapi setelah Jerman Barat dan Jerman Timur menyatu saat ini maka

pembelajaran social studies diarahkan pada persoalan nasionalisme dan tantangan

global. 2. Inggris : pembelajaran social studies diarahkan untuk melegitimasi

pembelajaran social science, khususnya sosiologi. 3. Di beberapa negara di benua

Afrika : social studies digunakan untuk meningkatkan citra dan martabat mereka

selepas dari penjajahan kolonial, di samping untuk membangkitkan nasionalisme,

persatuan dan kesatuan serta dalam rangka transformasi buadaya politik. 4. Jepang

: social studies dipancangkan sebagai alat untuk membangun kerangka dasar bagi

terciptanya masyarakat demokratis. 5. Amerika Serikat dan Canada : social

studies secara terus menerus digunakan sebagai jalan yntuk mempersiapkan anak

didik menjadi warga negara yang efektif dalam tatanan masyarakat yang

demokratis. Penjelasan di atas memberikan gambaran, bahwa materi social studies

dalam ranah pendidikan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, terkait dengan

upaya pembentukan mental manusia dalam interaksinya dengan sesama. Sistem

Pendidikan Indonesia India dan Malaysia merupakan contoh bagi hadirnya

pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan

yang berlaku di kedua negara tersebut. Beberapa praktek pendidikan yang
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dilaksanakan Inggris ternyata diteruskan, bisa jadi karena dianggap masih relevan,

baik oleh India maupun Malaysia. Pengalaman yang sama bisa dipakai untuk

menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Bedanya,

meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung selama

tiga setengah abad, justru sistem pendidikan yang banyak digunakan adalah masa

kependudukan Jepang. Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia

mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya.

Menurut Syah (2006:27) menyatakan proses belajar sesungguhnya bukanlah

semata-mata kegiatan menghafal. Banyak hal yang kita ingat akan hilang dalam

beberapa jam. Mempelajari bukanlah menelan semuannya. Untuk mengingat apa

yang telah diajarkan, mahasiswa harus mengolahnya atau memahaminya. Seorang

guru tidak dapat dengan serta merta menuangkan sesuatu ke dalam benak para

siswa, karena mereka seneirilah yang harus menata apa yang mereka lihat menjadi

satu kesatuan yang bermakna. Tanpa peluang untuk mendiskusikan, mengajukan

pertanyaan, mempraktikkan dan barangkali bahkan mengajarkannya kepada siswa

yang lain, proses belajar yang sesungguhnya tidak akan terjadi Sardiman

(2001:67) menyatakan pembelajaran inkuiri mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. 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.

2. 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
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interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar. Tetapi

sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.

3. Prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan

pembelajaran ini adalah guru sebagai penannya. Sebab, kemampuan siswa

untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian

dari proses berpikir. Dalam hal ini, kemampuan dosen untuk bertanya dalam

setiap langkah inkuiri sangat diperlukan. Disamping itu, pada pembelajaran ini

juga perlu dikembangkan sikap kritis siswa dengan selalu bertanya dan

mempertanyakan berbagai fenomena yang sedang dipelajarinya.

4. Prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan haya mengingat sejumlah fakta,

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

mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah

pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.

5. Prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran

menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan

kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan

kesempatan keada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya.

Kelebihan model pembelajaran inquiry :

1. Dapat membangkitakan potensi intelektual siswa.

2. Peserta didik yang semula memperoleh reward dalam keberhasilan belajar.

3. Peserta didik dapat mempelajari informasi dari penemuan.

4. Dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinternalisasi pada diri

peserta didik.
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Kelemaham model pembelajaran inquiry :

1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa

2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dalam

kebiasaan siswa dalam belajar

3. Kadang-kadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang.

4. Selama ketentuan keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa

menguasai materi pelajaran.

2.3 Masalah Sosial Masyarakat

Contextual teaching and learning yang dibangun berdasarkan Social-

Interdependence Theory (teori saling ketergantungan sosial) beranggapan bahwa

pembelajaran merupakan wujud dari proses sosial. Artinya bahwa dalam

pembelajaran terdapat komunitas sosial yang menciptakan “masyarakat belajar”

untuk membangun suatu pengetahuan baru yang berguna bagi setiap anggota

kelompoknya. Masyarakat belajar terbentuk dari kelompok-kelompok belajar

dengan dihadapkan pada permasalahan kongkret terkait dengan materi

pembelajaran yang diberikan. Dalam masyarakat belajar dituntut adanya kerja

sama dan interaksi yang baik untuk menciptakan dialog antar anggota

kelompoknya secara optimal (Maulana, 2012:59). Menurut Soerjono Soekanto

masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsure-unsur kebudayaan atau

masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan

sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam

masyarakat dengan realita yang ada yang dapat menjadi sumber masalah soaial

yaitu seperti proses soasial dan bencana alam.
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Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai

dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah

sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam

masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti

tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan

lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara

lain :

1. Masalah sosial yang berasal dari faktor ekonomis yaitu

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa menjamin

hidupnya sendiri seperti orang lain pada umumnya. Kemiskinan dapat

diklasifikasikan dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana dan

dalam masyrakat yang sudah tergolong komplek. Jadi ukuran keya atau

miskin itu memang relatif tidak sama, tergantung pada siuasi dan kondisi

masyarakat yang bersangkut. Yang jelas karena tidak adanya pemabgian

kekayaan yang merata. Pengangguran adalah suatau keadaan dimana

seseorang tidak mempunyai pekerjaan yang bia menjamin hidupnya sendiri.

2. Masalah sosial yang berasal dari faktor kebudayaan

Masalah sosial yang bersumber dari faktor kebudayaan biasanya yang paling

menonjol bagi kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu jika manusia tidak

mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebudayaan(cultural

lag). Menurut Djamarah (2002), bahwa masalah sosial dapat bertalian dengan

masalah alami ataupun masalah pribadi, maka ditunjau secara menyeluruh
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masalah sosial ternyata memiliki empey sumber penyebab, yaitu : Faktor alam

(ekologis – geografis), ini menyangkut gejala menipisnya sumberdaya alam.

Fattor biologis (dalm arti kependudukan), ini menyangkut bertambahnya umat

manusia dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional, ataupun local.

Faktor budayawi, ini menimbulkan berbagai kegoncangan mental dan

bertalian dengan aneka penyakit kejiwaan.

Faktor sosial, dalm arti berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang

dikendalikan bagi masyarakat.

3. Masalah sosial yang berasal dari faktor biologis. Masalah sosial yang

bersumber dari faktor biologis ini misalnya, masalah-masalah yang

menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya. bebarapa faktor

penyebab timbulnya masalah sosial yang bersumber dari faktor biologis :

Faktor Keharusan Makan, untuk kenyataan kehidupan sehari-hari bahwa

keharusan untuk makan ternyata besar sekali pengaruhnya terhadap

kemungkinan timbulnya masalah sosial. Faktor kependudukan menyangkut

bertambahnya jumlah manusia pada lapangan kehidupan tetap. Faktor bagi

manusia untuk mempertahankan diri manusia pada umumnya ternyata tidak

dapat dipisahkan dari faktor ini, senbab bagaimanapun alasannya, yang pasti

sifat hakiki manusia adalah pertama kali memntingkan dirinya sendiri sebagai

makhluk individu. Akan tetapi dilain pihak individu tidak akan dapat

mempertahankan dirinya sendiri, maka dari itu dia bergaul, bergabung atu

mebabentuk kelompok sosial sebagaimana makhluk sosial lain.
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4. Masalah sosial yang berasal dari faktor psikologis. Masalah sosial bisa timbul

oleh karena faktor psikologis, seperti kebingungan, disorganisasi, penyakit

syaraf dan sebagainya. Dikatakan demikian oleh karena faktor-faktor tersebut

dapat menyebabkan manusia atau warga masyarakat tidak mampu untuk

berpikir dan bertindak secara wajar.

2.4 Pembelajaran IPS SMP

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Menurut

Hamalik (2009:77) pembelajaran adalah suatu system artinya suatu keseluruhan

yang terdiri dari komponen-komponenyang berinteraksi antara satu dengan

lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-komponen tersebut

meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik dan siswa, tenaga

kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, strategi pengajaran,

media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Pembelajaran menurut Dimyati dan

Mudjiono (2006:17) adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruk-

sional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada

penyediaan sumber belajar.

Sedangkan Coney (dalam Jihad, 2009:61) mengatakan bahwa pembelajaran

sebagai suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi

khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Dari teori-teori
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tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang

dilakukan oleh guru yang telah diprogram dalam rangka membelajarkan siswa

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan

petunjuk kurikulum yang berlaku. Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin

ilmu dengan identitas bidang kajian eklektik yang dinamakan “an integrated

system of knowledge”, “synthetic discipline”, “multidimensional”, dan “kajian

konseptual sistemik” merupakan kajian (baru) yang berbeda dari kajian

monodisiplin atau disiplin ilmu “tradisional”. Dengan pertimbangan semakin

kompleksnya permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

maka pada tahun 1970-an mulai diperkenalkan Pendidikan IPS (PIPS) sebagai

pendidikan disiplin ilmu (Istilah pendidikan disiplin ilmu pertama kali

dikemukakan oleh Numan Somantri dalam berbagai karya tulis). Gagasan tentang

PIPS ini membawa implikasi bahwa PIPS memiliki kekhasan dibandingkan

dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang

bersifat terpadu (integrated), interdisipliner, multidimensional bahkan cross-

disipliner. Karakteristik ini terlihat dari perkemangan PIPS sebagai mata pelajaran

di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas seiring dengan semakin

kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang memerlukan kajian secara

terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam,

teknologi, humaniora, lingkungan bahkan sistem kepercayaan. Menurut Sapriya,

(2008:15) PIPS yang diindonesia baru diperkenalkan di tingkat sekolah pada awal

tahun 1970-an kini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran

tentang Social Studies di Negara-negara maju dan tingkat permasalahan sosial

yang semakin kompleks. Lima tradisi Social Studies, yaitu : (1). Social Studies as
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citizenship transmission; (2) Social Studies as Social Sciences; (3). Social Studies

as Reflective Inquiry; (4). It will involve three clusters of objectives; (5). Atitudes

and values. Diantara ketiga tradisi sosial diatas yang masuk dalam model desain

dan pemecahan masalah sosial di masyarakat, terlihat pada poin ke tiga yaitu IPS

sebagai penelitian mendalam (Social Studies as Reflective Inquiry). Pembelajaran

merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kompetensi-

kompetensi, ketrampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan suatu

pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran selalu

dilakukan tanpa henti. Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah

sistem dengan komponen-komponen yang saling berinterfungsi satu sama lain.

Dalam sebuah sistem komponen yang satu akan menjadi masukan bagi

komponen-komponen yang lain dalam rangka mencapai tujuan.

Tabel 2.1 : Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) Ilmu
Pengetahuan Sosial SMP kelas VIII Semester I

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Memahami

permasalahan sosial
berkaitan dengan
pertumbuhan jumlah
penduduk

1.1Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan
penduduk

1.2Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan
upaya penanggulangannya.

1.3Mendeskripsikan permasalahan lingkungn hidup dan
upaya penanggulangannya dalam pembangunan
berkelanjutan.

1.4Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan
dampaknya terhadap pembangunan.

2. Memahami proses
kebangkitan nasional

2.1 menjelaskan proses perkembangan kolonialisme
dan imperialisme Barat serta pengaruh yang
ditimbulkannya di berbagai daerah.

2.2 Menguraikan proses terbentuknya kesadaran
nasional, identitas Indonesia dan perkembangan
pergerakan kebangsaan Indonesia

3. Memahami masalah
penyimpangan
sosial

3.1 mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras,
judi, narkoba, HIV/Aids, PSK dan lain
sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial
dalam keluarga dan masyarakat.

3.2 Mengidentifikasi berbagai upaya pencegahan
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penyimpangan sosial dalam keluarga dan
masyarakat.

4. Memahami
kegiatan pelaku
ekonomi di
masyarakat

4.1 mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan
sumber daya dengan kebutuhan manusia yang
tidakterbatas.

4.2 Mendeskripsikan pelaku ekonomi, rumah
tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan
negara

4.3 Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan
ekonomi masyarakat.

Dari uraian Standar Kopetensi dan Kopetensi Dasar pada pembelajaran SMP kelas

VIII semester I tersebut telihat berbagai macam Standar Kopetensi, namun disini

hanya satu saja Standar Kopetensi yang ingin dicapai oleh siswa SMP N Satu

Atap 1 Anak Ratu Aji, kelas VIII. Yaitu pada Standar Kopetensi yang ke tiga

yaitu Memahami masalah penyimpangan sosial.

2.5 Kajian Penelitian yang Relevan

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Model yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang

baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang

guru memilih salah satu media dalam kegitannya di kelas atas dasar pertimbangan

antara lain: (1) Ia sudah merasa akrab dengan model itu karena berhubungan

dengan lingkungan masyarakat. (2) ia merasa bahwa model yang dipilihnya dapat

mengembangkan kemampuan yang di dimiliki siswa. (3) model yang dipilihnya

dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta menuntunnya pada penyajian yang

lebih terstruktur dan terorganisasi. Pertimbangan ini diharapkan oleh guru dapat

menenuhi kebutuhannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Azwar,
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20013:67). Pada tingkat yang menyeluruh dan umum pemilihan media dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1) Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor dana,

fasilitas dan waktu yang tersedia (waktu mengajar dan pengembangan materi),

sumber-sumber yang tersedia (masyarakat)

2) Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari sisi

tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penerapan dan keterampilan yang

lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-

beda.

3) Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan

keterampilan awal, seperti membaca, dan pengamatan siswa.

4) Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan (prefensi lembaga, guru, dan

pelajar) dan keefektifan biaya.

Penemuan “inquiry” merupakan kata kunci dalam proses pembelajaran Cotextual

Teaching and Learning. Artinya bahwa proses belajar yang dilakukan oleh peserta

didik merujuk pada proses dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik

dituntut untuk menemukan sesuatu yang ada dalam setiap proses pembelajaran.

Proses menemukan dalam pembelajaran tentu saja menuntut peserta didik untuk

terlibat secara aktif, kritis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya

sebagai upaya mencapai kondisi tersebut maka pembelajaran yang berbasis riset.

Harapannya adalah ketika pendidik menerapkan pembelajaran berbasis riset maka

peserta didik diarahkan untuk memiliki kemampuan menemukan sesuatu dalam

setiap proses pembelajarannya. Penelitian relevan yang peneliti ambil dari jurnal

antara lain:
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1. E Winarni - Jurnal Pendidikan Dasar, 2009 - ejournal.unesa.ac.id.Views 753.

Dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing dalam

pemecahan masalah sosial Life-Skills Siswa Sekolah Dasar.

2. D Zuchdi - Cakrawala Pendidikan, 2010 - journal.uny.ac.id. dengan judul

Pengembangan Model Inquiry dalam Pembelajaran Bidang Studi IPS di

Sekolah Dasar.

3. NY Rustaman - Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional II …, 2005

- file.upi.edu. Dengan Judul Pengembangan Model Inquiry dalam Pendidikan

Sains.

4. N Zuriah - Jurnal Penelitian Pendidikan, 2011 - jurnal.upi.edu. Dengan judul

Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry dalam Pembelajaran

Kewarganegaraan.

2.6 Kerangka Pikir

Gambar 2.3. Alur Kerangka Pikir Penelitian

Model pembelajaran merupakan proses atau prosedur yang digunakan oleh guru

atau instruktur untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Pemilihan metode

pembelajaran yang tepat akan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran atau melakukan internalisasi terhadap isi atau materi pembelajaran

1. Pembelajaran
menggunakan
model ceramah

2. Hasil belajar
rendah

3. Kemampuan
memecahkan
masalah sosial
rendah

1. Pengembangan
Pembelajaran
Inquiry

2. Keaktifan siswa
3. Keterampilan

menemukan hal
baru

1. Kemampuan
siswa
menyelesaik
an masalah
sosial di
masyarakat.
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(Smaldino 2011:123). Khususnya terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial yang selama ini yang sering orang katakan merupakan pembelajaran yang

hanya bertemu dengan tulisan, tekhnik pembelajaran yang hanya menghafal, dan

selalu berkembang sesuai dengan waktu. Pembelajaran yang tidak bisa diprediksi

dengan berbaagai macam masalah. Padahal dalam kenyataan sebenarnya,

pembelajaran IPS merubah paradigma dari teacher center berubah menjadi

student center (Supardan, 2015: 48). Yang artinya pembelajaran yang terpusat

kepada guru maka akan berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada

siswa. Pembelajaran yang masih konfensional  atau dengan model pembelajaran

yang hanya berpusat kepada guru. Maka siswa hanya belajar dalam satu arah yaitu

pembelajaran yang monoton dan hanya guru yang aktif. Oleh karena itu hasil

belajar siswa menjadi rendah. Untuk mengatasi masalah-msalah siswa seperti

siswa yang sedang tertidur di bangku belakang ruang kelas, siswa lebih sering

mengobrol dengan teman sebangkunya, selain itu juga beberapa siswa pada saat

pembelajaran IPS yang sedang sibuk mengerjakan tugas mata pelajaran lainya

bahkan ditemui faktaa ada siswa yang kedapatan asyik main Hp pada saat guru

menyampaikan materi pelajaran yang akhirnya menimbulkan situasi kondisi

belajar yang tidak berjalan secara kondusif. Hal ini terjadi dikarenakan siswa tidak

fokus saat menjalankan proses pembelajaran yang mengakibatkan suasana di

dalam kelas menjadi gaduh. Fakta yang ada dilapangan ini, menunjukkan begitu

tingginya angka siswa yang tidak tuntas pada pencapaian nilai semester, dengan

adanya kenyataan yang ada diasumsikan bahwa perlu ada usaha yang harus

dilakukan untuk dapat memperbaiki keadaan ini. Salah satunya dengan cara perlu

adanya inovasi dan kreasi guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang
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lebih aktif dan kreatif. Proses pembelajaran yang baik tergantung pada guru, guru

mempunyai peran dalam keberhasilan pendidikan. Pemakaian model

pembelajaran dalam proses belajar mengajar membangkitkan kemajuan dan minat

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Oleh karena itu dengan

penggunakan model pembelajaran diharapkan akan adanya perubahan suasana

belajar menjadi lebih bervariasi dan aktif yang tentunya diharapkan akan dapat

berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam menerima materi-materi yang

disampaikan oleh guru. PIPS sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai

pendidikan disiplin Ilmu adalah PIPS sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin

ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan, dikernas secara psikologis,

ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai

tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuan sosial,

aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial,

dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk

kepentingan pendidikan. Untuk memahami masalah PIPS seseorang hendaknya

memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi

struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (mode of Inquiry), metode yang

digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya

tentang prinsip kependidikan dan psikologi serta permasalahan sosial (Sapriya,

2008:70). Model pembelajaran yang cocok digunakan di kelas VIII di SMP N

Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah ini adalah model pembelajaran

Inquiry. Karena model pembelajaran inquiry yang telah ditemukan oleh para

ilmuan masih bersifat umum, kini penulis akan mengembangkan model
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pembelajaran inquiry disesuaikan dengan pembelajaran dan kondisi yang terjadi

di kelas VIII SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah.

Pengembangan yang dapat menjadikan pembelajaran menjadi aktif, inovatif, dan

menyenangkan sesuai dengan tujuan UU pendidikan nasional No. 22 tahun 2006.

Maka dengan ini penulis mengembangkan model pembelajaran inquiry. Karena

pembelajaran inquiry dianggap cocok untuk menemukan solusi-solusi yang tepat

dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Pengembangan yang penulis

tulis sesuai dengan tujuan pembelajaran ips yaitu: IPS sebagai penelitian

mendalam (Social Studies as Reflective Inquiry) (Sapriya: 2008:15). Pembelajaran

merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kompetensi-

kompetensi, ketrampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan suatu

pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran selalu

dilakukan tanpa henti. Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah

sistem dengan komponen-komponen yang saling berinterfungsi satu sama lain.

Sistem komponen yang satu akan menjadi masukan bagi komponen-komponen

yang lain dalam rangka mencapai tujuan. Pada penelitian akan dikembangkan

model pembelajaran inquiry yang sistemnya adalah menyelesaikan masalah sosial

di masyarakat. Dimaksudkan awal pembelajaran di awali dengan pemberian

materi oleh guru IPS, serta langkah-langkah yang perlu di dilaksanakan

dilapangan. Selanjutnya siswa dituntut untuk turun ke rumah-rumah warga

disekitar sekolah untuk mencari informasi dan masalah sosial yang terjadi di

masyarakat sekitar sekolah tersebut. Setelah informasi didapatkan, maka siswa

dituntut untuk membuat suatu rancangan proposal tentang penemuannya tersebut

dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah proposal ditulis
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dan diketik, maka harus dipresentasikan di depan kelas. Selesai kegiatan guru

memberikan efaluasi terhadap kegiatan siswa. Dalam sistem pembelajaran juga

ada desain dalam model pembelajaran. Seperti halnya model pembelajaran

Inquiry yang di desain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan efek yang

baik terhadap siswa dan guru. Maksud dari desain pembelajaran ini adalah supaya

siswa lebih memahami pembelajaran yang berlangsung. Dalam mendesain suatu

model pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa, agar desain tersebut dapat

berhasil dalam pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang baik,

yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta mengacu pada

kurikulum standar nasional yang ditetapkan, akan sangat membantu proses

pembelajaran siswa dalam pemecahan masalah sosial di masyarakat.

2.7 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk model pembelajaran

Inquiry. Model pembelajaran ini akan diterapkan pada mata pelajaran IPS

yang diharapkan dapat memecahkan masalah sosial di masyarakat.

2. Menguji efektifitas produk yang dikembangkan dengan hipotesis penelitian

dirumuskan yaitu Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry lebih tinggi

dari model pembelajaran ceramah.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Pengembangan

Pengembangan model pembelajaran Inquiry menggunakan pendekatan Research

& Development (R&D). prosedur penelitian dan pengembangan menurut Borg

and Gall dalam Pargito, (2009:50) meliputi 5 langkah utama, sebagai berikut 1)

melakukan analisis produk yang akan dimenbangkan, 2) Mengembangkan produk

awal, 3) validasi ahli dan revisi, 4) uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk

dan 5) uji coba lapangan skala besar dan produk akhir. Penelitian ini bermaksud

untuk mengembangkan model pembelajaran Inquiry sebagai model pembelajaran

siswa SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Kelas VIIIA mata pelajaran IPS dan

mengetahui penggunaan model pembelajaran dilihat dari tanggapan pihak-pihak

yang dijadikan sebagai narasumber yang berkaitan dengan pengembangan produk

model pembelajaran ini. Dalam dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan

hadir belakangan dan merupakan jenis penelitian yang relatif baru. Penelitian dan

pengembangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah research and development

(R&D) merupakan strategi untuk mengembangkan sebuah produk pada bidang

pendidikan. Merujuk pada pendapat Borg & Gall (dalam Pargito 2009: 59)

penelitian dan pengembangan bidang pendidikan adalah suatu proses yang

digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk baru bidang
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pendidikan, yang disusun secara sistematis kemudian mengevaluasi produk

sampai didapatkan kriteria yang lebih efektif, berkualitas atau dapat disebut

berstandar baik.

Berdasarkan pendapat Borg dan Gall tersebut dikatakan bahwa penelitian dan

pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan produk yang

digunakan sekolah dalam proses pembelajaran, dengan harapan dapat

menghasilkan media, sistem, pola, model, kurikulum, buku ajar, model alat

evaluasi ataupun perangkat pembelajaran lain yang lebih baik.

Hal ini diperkuat juga oleh Pargito (2009: 30) bahwa penelitian dan

pengembangan sebagai suatu jenis penelitian seharusnya mampu menemukan

produk baru yang bisa mengganti yang sudah lama atau usang, sehingga produk

inovatif harus mampu membuat pembelajaran atau praktik pendidikan menjadi

lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa dengan pengembangan media pembelajaran

dalam pendidikan diharapkan agar bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang

inovatif sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pendidikan

yang ada. Dalam dunia pendidikan akan selalu diperlukan langkah-langkah

perbaikan dan pembaharuan, karena kita sadari bidang pendidikan adalah

program yang bersifat dinamis karenanya bidang pendidikan senantiasa berubah

mengikuti perkembangan zaman, oleh karenanya pengembangan media, model

ataupun hal lain dalam pembelajaran diperlukan untuk mengikuti arah perubahan

dengan fungsi sebagai perbaikan pembelajaran atau praktik pendidikan lainnya.

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan berdasarkan menurut Borg and

Gall dalam Pargito (2009: 50) yaitu dengan langkah :
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1. Research and information collecting includes needs assessment, review
literature, small-scale research studies, and preparation of report on
state the art. (Penelitian dan pengumpulan informasi meliputi analisis
kebutuhan).

2. Planning, Includes defining skilss to be learned, stating and sequencing
objectives, identifying learning activities, and small-scale feasibility
testing. (Perencanaan)

3. Develop preliminary form of product, includes preparation of
instructional materials, procedures, and evaluation instruments.
(Pengembangan produk pendahuluan)

4. Prelimitary field testing, conducted in from 1 to 3 schools, using 6 to 12
subjects. Interviews, observational and questionnaires data collected and
analyzed. (Uji coba penelitian)

5. Main product revision, revision of product as suggested by the
preliminary field test results. (Revisi terhadap produk utama)

6. main field testing, conducted in 5 to 15 schools with 30-100 subject.
Quantitative data on subjects precourse and postcourse performance are
collected. Results are evaluated with respect to course objectives
compared with control group data, when appropriate. (Uji coba utama)

7. Operational fieldtrevision. Revision of product as suggested by main
field-test results. (Revisi produk operasional)

8. Operational field-testing. Conducted in 10 to 30 schools involving 40 to
200 subjects. Intervies, observational and questionnaire data collected
and analyzed. (Uji coba operasional)

9. final Product REVISION. Revision of product as suggested by
operational field-test results. (Revisi produk akhir)

10. Dissemination and implementation. Report on product at professional
meetings and in journals. Work in publisher who assumes commercial
distribution. Monitor distribution to product quality control. (Desiminasi
dan implementasi)

Pengembangan berbeda dengan penelitian pendidikan, karena tujuan dari

pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji

lapangan kemudian direvisi seterusnya. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak

proyek-proyek penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengembangan produk

(pendidikan). Perlu dipahami bahwa pengembangan bukanlah sebuah strategi

penelitian pengganti penelitian dasar dan terapan. Ketiga strategi tersebut yaitu,

penelitian dasar, terapan, dan pengembangan diperlukan untuk mengupayakan

perbaikan dalam bidang pendidikan. Secara garis besar penelitian dan
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pengembangan, diawali dengan penelitian-penelitian dalam skala kecil yang bisa

dalam bentuk pengumpulan data terkait dengan persoalan yang dihadapi dan ingin

dipecahkan. Hasil penelitian awal dijadikan dasar untuk melakukan

pengembangan sebuah produk, pada proses pengembangan peneliti tetap

melakukan pengataman, terutama pada proses uji coba produk. Hasil uji coba

kemudian dianalis dan direvisi kemudian disajikan dalam bentuk data hasil

penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan merupakan

suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau

memperbaiki, sehingga menciptakan produk yang bermanfaat untuk dapat

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik. Pengembangan

bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan,

karena pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal

maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing

siswa agar dapat menambah pengetahuan, memiliki keterampilan serta

kemampuan-kemampuan lain.

Berdasarkan pertimbangan bahwa pengembangan model pembelajaran Inquiry

dilakukan pada satu kelas saja maka pengembangan produk Inquiry akan

dilaksanakan sampai langkah sepuluh yang ada di dalam Borg and Gall. Tahap-

tahap pengembangan model Pembelajaran Inquiry berdasarkan pada langkah-

langkah pengembangan menurut Borg and Gall sedangkan desain pengembangan

model pembelajaran berdasarkan pada pola pengembangan Borg and Gall.
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Penelitian pengembangan merupakan salah satu bentuk penelitian yang

berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, baik dari segi proses

maupun hasil pendidikan.  Asim (2001: 4) menjelaskan bahwa penelitian dan

pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan efektifitas produk yang

digunakan sekolah (pendidikan). Penelitian dan pengembangan dalam

pembelajaran adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan produk-

produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan model pembelajaran inquiry

dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat mata pelajaran IPS siswa kelas

VIII SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah.

Pada langkah pertama Borg and Gall adalah penelitian dan pengumpulan

informasi, meliputi asessement kebutuhan, review literature, studi penelitian

berskala kecil dan persiapan laporan pada perkembangan terkini. Asessement

kebutuhan telah dilakukan sejak awal sebagai bahan penyusunan prosposal

penelitian. Asessement kebutuhan dilakukan dengan menggunakan angket untuk

menjaring informasi tentang indikasi kebutuhan pengembangan model Inquiry

pada mata pelajaran IPS SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah.

Langkah kedua merupakan kegiatan perancangan desain instruksional. Dalam

langkah instruksional yang digunakan sebagai awal pengembangan yaitu

menggunakan desain instruksional Dick and Carey. Berbasis pada bagan alur

desain instruksional Dick and Carey maka akan dihsilkan suatu proto type

(produk awal) berupa pengembangan model pembelajaran Inquiry.
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3.2 Tempat dan Waktu Pengembangan

Pengembangan model pembelajaran Inquiry ini dilakukan pada tempat dan waktu

yang telah ditentukan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

3.2.1 Tempat Pengembangan

Pengembangan model pembelajaran Inquiry ini dilaksanakan di SMP N Satap 1

Anak Ratu Aji Lampung Temgah, lembaga ini dipilih berdasarkan pertimbangan

bahwa kemampuan akademis siswa sekolah ini cenderung bervariasi sehingga

memungkinkan untuk memperoleh banyak informasi.

3.2.2 Waktu Pengembangan

Pengaturan waktu dan jadwal penelitian menyesuaikan dengan langkah-langkah

pengembangan. Berkaitan dengan alokasi waktu penelitian Borg and Gall

(Pargito, 2009:30) menyatakan untuk keperluan tesis atau disertasi waktu yang

diperlukan bisa kurang dari satu tahun sampai pada tahap pengujian lapangan.

Penelitian pengembangan pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Inquiry

dilaksanakan pada kelas VIIIB mata pelajaran IPS di SMP N Satu Atap 1 Anak

Ratu Aji Lampung Tengah.

3.3 Desain Eksperimen dalam Penelitian Pengembangan

Dalam penelitian dan pengembangan, uji coba model adalah tahap penting yang

berguna untuk menilai kelayakan moddel yang sedang dikembangkan. Kelayakan
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ini meliputi kelayakan proses dan kelayakan hasil. Desain penelitian yang

direkomendasikan untuk uji coba model adalah eksperimental. Menurut Sugiyono

(2009:415) pengujian dilakukan untuk mendapatkan informasi apakah model

mengajar baru tersebut lebih efektif dan efesien dibandingkan model mengajar

yang lama. Desain uji lapangan menggunakan metode eksperiman. Desaiannya

menggunakan Pre-Test Post-Test Control Group Design Seperti pada gambar

berikut.

Pre-Test Post-Test Control Group Design

R O1 O2

R O3 O4

Gambar 3.1 Rancangan Eksperimen
Sugiyono (2011:112)

Keterangan:

O1 = Pre-Test kelas Eksperimen

O2 = Post-Test kelas Eksperimen

O3 = Pre-Test kelas Kontrol

O4 = Post-Test kelas Kontrol

X = Perlakuan pada kelompok eksperimen dengan Inquiry

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan rancangan Pre-Test Post-

Test Control Group Design. Rancangan ini merupakan rancangan klasik dan

tradisional yang menerapkan prosedur Random pada para partisipan untuk

ditempatkan ke dalam dua kelompok. Peneliti menerapkan Pre-Test Post-Test

pada kedua kelompok ini (Creswell, 2012:243)

Pre-Test Post-Test diberikan pada dua kelas, yaitu kelas eksperiman dan kelas

kontrol. Pada kelas eksperiman setelah dilakukan Pre-Test, peneliti memberikan

X
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perlakuan berupa menerapkan hasil pengembangan yaitu model pembelajaran

inquiry dan di akhir pembelajaran dilakukan evaluasi berupa Post-Test untuk

melihat kenaikan pemahaman siswa mengenai materi masalah sosial masyarakat.

Sedangkan di kelas kontrol setelah dilakukan Pre-Test, peneliti memberikan

perlakuan berupa menerapkan hasil pengembangan yaitu model pembelajaran

ceramah dan di akhir pembelajaran dilakukan evaluasi berupa Post-Test untuk

melihat kenaikan pemahaman siswa mengenai materi masalah sosial masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian di kelas sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, dimana

awal pembelajaran diberikan Pre-Test, dan akhir pembelajaran akan diberikan

Post-Test. Hasil dari selisih nilai Pre-Test dan Post-Test dinamakan Gain-Score.

Perhitungan Gain-Score bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan hasil

modifikasi pengembangan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan

kemampuan memecahkan masalah sosial di masyarakat. Apabila selisih nilai

(Gain-Score) kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol maka produk yang

dihasilkan dikatakan efektif.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh

peneliti, adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelitian pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui subjek yang

akan digunakan sebagai populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini

peneliti tidak melakukan penentuan sampel karena di SMP N Satu Atap 1

Anak Ratu Aji Lampung Tengah kelas VIII hanya memiliki 2 (dua) Kelas

VIIIA dan VIIIB, jadi seluruh populasi yang ada peneliti jadikan sampel.

Peneliti menentukan kelas VIIIA yang akan dijadikan kelas eksperimen, dan

kelas VIIIB akan dijadikan kelas kontrol.
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b. Menyusun RPP dan silabus dengan menggunakan model pembelajaran inquiry

dan model pembelajaran ceramah.

c. Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry

pada kelas eksperimen dan model pembelajaran ceramah pada kelas kontrol.

d. Mempersiapkan bahan ajar mengenai materi masalah sosial masyarakat yang

sesui dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

e. Menentukan teknik, strategi mengajar yang sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran.

f. Mengkondisikan peserta didik sebelum penelitian dilakukan, agar peserta

didik siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

g. Langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran inquiry adalah

sebagai berikut:

1) Pada awal pembelajaran, guru memberitahukan tujuan pembelajaran

kepada siswa.

2) Guru memberikan Pre-Test kepada siswa.

3) Guru menghadapkan siswa pada suatu masalah dengan membagi foto

ilustrasi yang telah di rancang oleh guru.

4) Siswa merumuskan masalah agar dapat mengidentifikasi kesulitan

penyelidikan.

5) siswa diminta untuk menerka masalah dilihat dari foto ilustrasi tersebut

sehingga mereka dapat mengidentifikasi kesulitan inquiry.

6) Siswa mengeksperimen suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah

(kesulitan).

7) Siswa melakukan penelitian sekaligus menyimpulkan hasil penelitiannya.

Siswa melakukan analisis inquiry dan mendiskusikannya di dalam kelas

dengan masing-masing kelompoknya.

8) Guru memberikan Post-Test kepada siswa
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h. Langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran ceramah adalah

sebagai berikut:

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

2) Guru memberikan Pre-Test kepada siswa.

3) Guru menanyakan pengalaman siswa

4) Guru menjelaskan materi.

5) Guru memberikan beberapa permasalahan dan diselesaikan.

6) Guru memberikan Post-Test kepada siswa.

i. Menilai keberhasilan siswa dengan menggunakan lembar pengamatan.

j. Menyusun hasil penelitian.

3.4 Langkah-langkah Penelitian Pengembangan

Gambar 3.1 Rancangan prosedur pengembangan model desain instruksional
Dick and Carey



78

Penelitian pengembangan yang dilakukan memadukan langkah-langkah

pengembangan Borg and Gall dengan model pengembangan Dick and Carey.

Kombinasi antara langkah penelitian pengembangan ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.1 : Kombinasi langkah penelitian

Borg and Gall Dick and Carey
1. Penelitian dan pengumpulan

informasi
2. Perencanaan
3. Pengembangan produk awal

4. Uji coba pendahuluan
5. Revisi terhadap produk utama
6. Uji coba utama
7. Revisi produk operasional.
8. Uji coba operasional.
9. Revisi produk akhir.
10. Desiminasi dan implementasi.

1. Analisis karakteristik siswa
2. Menetapkan tujuan

pembelajaran
3. Seleksi model
4. Memanfaatkan bahan ajar
5. Melibatkan siswa dalam

kegiatan belajar
6. Evaluasi dan revisi

Berikut tahapan pengembangan model inquiry yang diadaptasi dari model

penelitian Borg and Gall:
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Gambar 3.2. Tahapan Pengembangan Model Inquiry Dari Model Penelitian
Borg and Gall:

MENGANALISIS KEBUTUHAN
1. (research and information collecting)

MENENTUKAN MATA AJAR YANG DIKEMBANGKAN

MERUMUSKAN SILABUS MATA AJAR YANG
DIKEMBANGKAN

2. (Planning-includes defining skills to be learned, stating and sequencing
objectives, identifying learning activities, and small-scale feasbility

testing}

PENGEMBANGAN PAKET PEMBELAJARAN
3. Develop preliminary form of product-includes preparations of

instructional materials, procedures, and avaluation instrument)

MENYUSUN / MENULIS PAKET PEMBELAJARAN

Pendahuluan Tujuan
Pembelajara
n

Karakter Pre
Test

Petunjuk
Permainan

Rangkuman Post Test

Mengidentifikasi
Tujuan
Pembelajaran

Menganalisis Tujuan
Pembelajaran

Identifikasi Tingkah
Laku Masukan Dan
Karakteristik

Merumuskan
Tujuan Khusus
Pembelajran (KD)

Mengembang
kan Strategi
Pembelajaran

UJI FORMATIF DAN UJI COBA REVIEW

4. Evaluasi Formatif

Revisi

5. Uji Coba Pendahuluan
(Preliminary Field
Testing)

Revisi

5. Uji Coba Utama
(Main Field
Testing)
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3.4.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi

Tahapan penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan need assessment.

Tahapan ini dilakukan melalui pengamatan, pra survey terutama untuk

mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan penilaian siswa kelas VIIIA

terhadap pelajaran IPS dan penggunaan bahan ajar IPS di SMP N Satu Atap 1

Anak Ratu Aji Lampung Tengah. Hasil penelitian pendahuluan ini diharapkan

dapat digunakan untuk merumuskan desain produk yang akan dikembangkan.

Untuk melengkapi data digunakan sejumlah metode yakni, wawancara, observasi,

survei dan analisis konten pada silabus, RPP dan bahan ajar. Wawancara

digunakan untuk mendapatkan informasi dari siswa kelas VIII dan 2 guru IPS.

Wawancara pada siswa mengenai pembelajaran geografi dan kesulitan yang siswa

alami selama ini, selanjutnya dari informasi siswa yang ada dilanjutkan pada

wawancara terhadap guru IPS tentang bahan ajar yang digunakan dalam

pembelajaran IPS yang ada serta kebutuhan guru IPS kelas VIII terkait pengadaan

bahan ajar.

3.4.2 Perencanaan

Berdasarkan informasi dari hasil observasi temuan dan wawancara kepada guru

IPS kelas VIII ditemukan bahwa kebutuhan model sangat nampak akan proses

tersebut. Langkah selanjutnya perencanaan untuk kegiatan pembelajaran dengan

pengembangan model pembelajaran.
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Tabel 3.2 : Rencana Pembelajaran dengan menggunakan model inquiry

Pertemuan/
Alokasi
Waktu

Kompetensi
Dasar

Materi Pokok/
sub pokok
Bahasan

Kegiatan Sumber
Belajar

Pertemuan 1
(2X45menit)

Mengidentifikasi
berbagai penyakit
sosial
(miras, judi,
narkoba, HIV/Aids,
PSK, dan
sebagainya) sebagai
akibat
penyimpangan sosial
dalam keluarga dan
masyarakat

penyimpangan
sosial di keluarga
dan masyarakat

Peserta
didik
berkelomp
ok untuk
merencana
kan
penemuan
apa yang
akan
dilakukan
dalam
masalah
sosial di
masyarakat

- Buku
IPS
Terpadu

- Model
inquiry

Pertemuan II
(2x45 menit)

faktor-faktor
penyimpangan
sosial dan
penyelesaiannya

Peserta
didik
berdiskusi
dengan
kelompokn
ya untuk
menyelesai
kan
penemuann
ya

- Buku
IPS
Terpadu

- Model
inquiry

3.4.3 Pengembangan Produk Awal

Pengembangan produk awal bertujuan mengahasilkan prototipe paket

pembelajaran yaitu model pembelajaran bagi siswa kelas VIII SMP. Identifikasi

pembelajaran ini mengacu pada kurikulum SMP yang disesuaikan dengan

kurikulum yang berlaku di SMP N Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah

yaitu  kurikulum 2006 (KTSP). Model pengembangan untuk model inquiry

menggunakan model Dick and Carey. Langkah-langkah pengembangan model

yaitu:
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1. Analisis Karakteristik Siswa

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menganalisi karakteristik siswa yang

akan melakukan aktivitas pembelajaran IPS berupa Masalah Sosial Masyarakat.

Tujuan utama dalam menganalisis karakteristik siswa adalah untuk mengetahui

kebutuhan belajar siswa yang terpenting, sehingga mereka mampu mendapatkan

tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis terhadap

karakter siswa meliputi beberapa aspek penting yaitu:

1. Karakteristik Umum

Karakteristik umum siswa dapat ditemukan melalui variable yang konstan

seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya dan faktor sosial

ekonomi serta etnik. Semua variabel konstan tersebut, menjadi patokan dalam

merumuskan strategi dan model yang tepat dalam menyampaikan bahan

pelajaran. Contoh jika pelajar kurang tertarik terhadap materi yang disajikan,

diatasi dengan menggunakan media yang memiliki tingkat stimuli yang tinggi.

2. Mendiagnosis kemampuan awal pembelajar

Pengetahuan awal siswa merupakan sebuah subyek patokan yang berpengaruh

dalam bagaimana dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai

dengan perkembangan psikologi siswa. Hal ini akan memudahkan dalam

merancang suatu pembelajaran agar penyamapain materi pelajaran dapat

diserap dengan optimal oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya.
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3. Gaya Belajar

Gaya belajar yang dimiliki setiap pelajar berbeda-beda dan mengantarkan

peserta didik dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi

dengan dan merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran.

Terdapat tiga macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik, yaitu:

1. Gaya belajar visual (melihat) yaitu dengan lebih banyak melihat seperti

membaca.

2. Gaya belajar audio (mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna oleh

peserta didik jika pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius.

3. Gaya belajar kinestetik (melakukan), yaitu pelajaran akan lebih mudah

dipahami oleh peserta didik jika dia sudah mempraktekkan sendiri.

2. Menetapkan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yang baik adalah tujuan pembelajaran berdasarkan

kurikulum dan silabus. Tujuan pembelajaran akan menginformasikan apakah yang

sudah dipelajari anak dari pengajaran yang dijalankan. Menyatakan tujuan harus

difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari.

Dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga perlu memperhatikan dasar dari

strategi, model dan pemilihan model yang tepat.

3. Memanfaatkan Bahan Ajar

Langkah ketiga dalam model pembelajaran Dick and Carry adalah memanfaatkan

penggunaan model inquiry. Guru menjelaskan akan menggunakan model inquiry

dalam pembelajaran. Untuk model inquiry yang akan digunakan dimodifikasi dan
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didesain. Guru menjelaskan kepada siswa secara rinci bagaimana penggunaan

model inquiry dalam pembelajaran.

4. Melibatkan Siswa Dalam Kegiatan Belajar

Sebelum siswa dinilai secara formal, siswa perlu dilibatkan dalam aktivitas

pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis atau presentasi. Guru

menyiapkan pengalaman pembelajaran bagi siswa. Guru berperan sebagai

fasilitator, membantu siswa untuk mengeksplorasi materi, mendiskusikan isi

materi, menyiapkan materi seperti portofolio, atau mempresentasikan dengan

teman sekelas agar setiap siswa belajar secara aktif.

5. Evaluasi dan revisi

Tujuan evaluasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan

kelemahan prototipe model. Hasil proses evaluasi digunakan untuk memperbaiki

prototipe model inquiry.  Tahap evaluasi inquiry dilakukan oleh ahli materi (guru

IPS), ahli model pembelajaran dan siswa kelas VIII.

Sebelum dilakukan evaluasi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan,

terlebih dahulu dibuat suatu rancangan awal model inquiry tersebut. Rancangan

awal masih berupa suatu model yang dirancang dengan proses belajar dengan

dipadukan dengan pengembangan model inquiry.

Evaluasi ahli dilakukan oleh dua ahli yang pertama adalah ahli materi

pembelajaran yang melakukan penilaian terhadap kualitas produk dipandang dari

aspek pembelajaran dan isi materi, ahli model melakukan penilaian terhadap

kualitas produk ditinjau dari aspek keterpaduan materi dengan model inquiry.
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Hasil evaluasi dari ahli yang berupa informasi kelayakan mengenai produk

pengembangan, dan saran-saran pengembangan dijadikan sebagai bahan

memperbaiki produk model inquiry.

1) Penilaian Ahli Materi IPS

Tabel 3.3 : Kisi-kisi Instrumen Penilaian Ahli Materi terhadap Prototipe
Inquiry materi Masalah Sosial

No Aspek Indikator Pertanyaan No item
1 Petunjuk dan

panduan
belajar

1. Kejelasan informasi dan tuntutan cara
menggunakan model Inquiry.

2. Kemenarikan komponen petujuk panduan
belajar.

1

2

2 Tujuan
pembelajaran

3. Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran
dengan KI dan KD.

4. Kemenarikan sajian perumusan tujuan
pembelajaran.

3

4

3 Isi materi
pembelajaran

5. Isi materi, sistematika dan
pengorganisasian.

5-6

4 Soal 6. Kesesuain soal dengan tujuan
pembelajaran.

7. Ketersedian petunjuk menjawab soal.
8. Kemenarikan tampilan sajian soal.
9. Kualitas soal.

7
8
9
10

2) Penilaian Ahli Model Pembelajaran

Rivieu oleh ahli model dilakukan untuk memenuhi obyektifitas hasil

pengembangan model inquiry akan dilakukan oleh Bapak Dr. Hi. Pargito, M.Pd.

selaku dosen Pascasarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung.

Tabel 3.4 : Kisi-kisi Penilaian Ahli Model Pembelajaran
No Aspek Indikator Pertanyaan No item
1 Petunjuk/pan

duan belajar
1. Kejelasan informasi dan tuntunan cara

menggunakan model inquiry.
2. Kemenarikan komponen petunjuk/

panduan belajar.

1

2

2 Tujuan
pembelajaran

3. Kesesuaian perumusan tujuan
pembelajaran dengan KI dan KD.

4. Kemenarikan sajian perumusan tujuan

3

4



86

pembelajaran.
3 Isi model 5. Sistematika urutan susunan isi dan

kedalaman materi pelajaran.
6. Ketersedian soal.

5-10

11-14
4 Tampilan

model
7. Kemenarikan dan kualitas model.
8. Kesesuaian kombinasi siswa dan

masyarakat.
9. Daya ingat siswa dengan materi belajar.

15-16
17

18
5 Efesiensi

model
10. Kemudahan penggunaan model.
11. Kemudahan mengingat.

19
20

6 Kebermanfaat
an model

12. Reusable. 21

3.4.4 Uji Coba Pendahuluan

Evaluasi pemakain produk dilakukan oleh siswa kelas VIII dimulai dari uji coba

kelompok kecil, dilaksanakan setelah rancangan model pembelajaran selesai

direvisi pada tahap evaluasi oleh ahli. Uji kelompok kecil (small group)

sebanyak 3 siswa dengan kategori masing-masing siswa dengan kategori hasil

belajar IPS rendah, sedang dan tinggi. Uji coba kelompok kecil ini dilakukan

untuk mengetahui apakah model ini layak digunakan dan untuk mengetahui

respon audiens dalam skala kecil terhadap model yang dikembangkan. Setelah

melalui revisi dari ahli model, ahli desain pembelajaran dan ahli materi

pembelajaran, model pembelajaran diuji cobakan kembali dengan uji coba

kelompok besar, sebanyak 12 siswa masing-masing 4 siswa kategori hasil belajar

rendah, sedang dan tinggi.

3.4.5 Revisi Terhadap Produk Utama

Setelah dilakukan uji pendahuluan model inquiry materi masalah sosial, dilakukan

perbaikan-perbaikan atau revisi berdasarkan masukan dan saran dari siswa

sehingga dapat menghasilkan model pembelajaran yang lebih baik.
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Tabel 3.5: Kisi-kisi instrumen penilaian siswa terhadap prototipe Inquiry
No Aspek Indikator Pertanyaan No item

1 Cakupan isi
model

1. Sistematika urutan dan susunan isi materi
pelajaran.

2. Ketersedian soal.

1

2
2 Perlakuan

Model
3. Kemenarikan dan kualitas model.
4. Kesesuaian kombinasi siswa dan

masyarakat.

3,4
5, 6

3 Efesiensi
model

5. Kemudahan penggunaan model. 7, 8

4 Kebermanfa
atan media

6. Dapat menyelesaikan masalah sosial.
7. Reusable.

9
10

3.4.6 Uji Coba Utama

Selanjutnya setelah direvisi model diuji menggunakan 1 kelas sebagai sampel

dari 2 kelas yang ada. Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Teknik ini

memilih sampel bukan didasarkan individual, tetapi lebih didasarkan pada

kelompok, daerah, atau kelompok subyek yang secara alami berkumpul bersama

(Sugiyono, 2009: 217).

Berdasarkan penggunaan teknik cluster random sampling diperoleh kelas VIII A

sebagai kelas eksperimen dan VIII B sebagai kelas kontrol. Sebelum memulai

pembelajaran kedua kelompok diberikan pre test dan setelah pembelajaran kedua

kelompok diberikan post test. Perbedaan hasil pre test dan post test dibandingkan

untuk mengetahui perbedaan hasil dari kedua kelompok ini. Subjek uji pemakaian

produk ditampilkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.6 : Subjek Uji Coba

Subjek uji coba Kriteria Frekuensi
Ahli :

1. Materi IPS Terpadu

2. Model Pembelajaran

Pemakai produk

3. Kelompok kecil

4. Kelompok besar

5. Uji lapangan

 Minimal lulusan S1 pendidikan IPS
(Ekonomi, Geografi, Sosiologi)

 Pengelaman mengajar menjadi guru
SMP lebih dari 5 tahun

 Minimal lulusan S2
 Pengalaman mengajar menjadi dosen

fakultas pendidikan lebih dari 5 tahun

 Siswa kelas VIII dengan nilai MID
semester IPS rendah (<70)

 Siswa kelas VIII dengan nilai MID
semester IPS sedang (70-75)

 Siswa kelas VIII dengan nilai MID
semester IPS tinggi (>75)

 Siswa kelas VIII dengan nilai MID
semester IPS rendah (<70)

 Siswa kelas VIII dengan nilai MID
semester IPS sedang (70-75)

 Siswa kelas VIII dengan nilai MID
semester IPS tinggi (>75)

 Siswa kelas VIII

2

2

1

1

1

4

4

4

27

3.5 Data Penelitian

Data yang dikumpulkan relevan dengan instrumen atau alat pengumpul data,

yaitu:

1. Penelitian pendahuluan instrumen berupa observasi, wawancara dan angket.

Data penelitian diisi berupa pendapat, prilaku, pengetahuan, persepsi, penilaian

dan sikap siswa maupun guru tentang bahan ajar berupa model Inquiry.

2. Tahap pengembangan data berupa pendapat atau pernyataan pakar, guru dan

siswa tentang model Inquiry.
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3. Tahap pengujian pendahuluan data yang didapat berupa pendapat atau

tanggapan siswa, pada tahap ini data yang dihimpun dijadikan acuan untuk

merevisi produk model Inquiry.

4. Tahap uji coba utama dilakukan dengan angket dan tes.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian pengembangan ini alat pengumpul data menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk mengetahui

permasalahan dilapangan dan mendapatkan informasi yang mendalam tentang

kebutuhan belajar siswa.

2. Angket (kuesioner)

Angket atau kuesioner berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan untuk mendaptkan data

mengenai penilaian para ahli materi, ahli model dan tanggapan siswa tentang

model pembelajaran inquiry.

3. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru disaat proses

pembelajaran, serta mengamati perubahan prilaku belajar siswa dengan

penggunaan model pembelajaran inquiry yang telah dikembangkan.
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4. Tes kompetensi

Tes kompetensi digunakan untuk memperoleh data tentang kelayakan model

pembelajaran inquiry dalam pembelajaran IPS. Tes ini diberikan sebelum dan

sesudah pembelajaran pre test-post test.

5. Instrumen

Instrumen yang dipergunakan disesuaikan dengan tahapan yang akan dilakukan

dalam penelitian:

a. Tahap penelitian pendahuluan instrumen yang digunakan:

 Observasi

b. Tahap pengembangan instrumen yang digunakan:

 Angket untuk ahli materi, ahli model dan siswa (perorangan).

Tahap uji coba utama instrumen yang digunakan adalah evaluasi untuk mengukur

efektifitas model pembelajaran inquiry yang telah dikembangkan dan angket

digunakan untuk mengetahui penilaian siswa terhadap model pembelajaran

inquiry yang telah dikembangkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Hasil masukan dan saran dari ahli materi, ahli model dan siswa menghasilkan data

kualitatif, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Angket penilaian

responden yang menghasilkan data kuantutatif diolah dan dianalisis secara

kuantitatif. Kriteria penilaian responden dirumuskan dengan menggunakan skala

Likert, yaitu menggunakan skala skor 1 sampai skor 5 dengan pedoman analisa

penilaian seperti pada table yang dikembangkan dan disesuaikan menurut

kebutuhan pengembangan model pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.7 : Kriteria penilaian responden terhadap produk pengembangan

Skor Ahli Model Ahli Materi Siswa
5 Sangat menarik, sangat

jelas, sangat sesuai,
sangat baik, sangat
terkait.

Sangat menarik, sangat
jelas, sangat sesuai,
sangat tepat, sangat
mudah, sangat baik.

Sangat menarik,
sangat sesuai,
sangat tepat, sangat
mudah.

4 Menarik, jelas, sesuai,
baik, terkait.

Menarik, jelas, sesuai,
tepat, mudah, baik.

Menarik, sesuai,
tepat, mudah.

3 Cukup menarik, cukup
jelas, cukup sesuai,
cukup baik, cukup
terkait.

Cukup menarik, cukup
jelas, cukup sesuai,
cukup tepat, cukup
mudah, cukup baik.

Cukup menarik,
cukup sesuai,
cukup tepat, cukup
mudah.

2 Kurang menarik,
kurang jelas, kurang
sesuai, kurang baik,
kurang terkait.

Kurang menarik,
kurang jelas, kurang
sesuai, kurang tepat,
kurang mudah, kurang
baik.

Kurang menarik,
kurang sesuai,
kurang tepat,
kurang mudah.

1 Tidak menarik, tidak
jelas, tidak sesuai, tidak
baik, tidak terkait.

Tidak menarik, tidak
jelas, tidak sesuai, tidak
tepat,tidak mudah, tidak
baik.

Tidak menarik,
tidak sesuai, tidak
tepat, tidak mudah.

(diadopsi dari : Sugiyono, 2012: 135)

3.7.1 Validitas Instrumen

Suatu alat ukur yang dinyatakan valid jika alat ukur tersebut mampu mengukur

apa yang harus diukur. Tingkat validitas item soal pilihan ganda diukur dengan

dengan rumus korelasi Product Moment Pearson (Arikunto, 2008:72) sebagai

berikut:

  
         2222 

 





yynxxn

yxxyn
rxy

Keterangan:

xyr : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n    : Jumlah subjek yang dijadikan sample
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x    : Skor item

y    : Skor total

kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel maka berarti valid, sebaliknya jika rhitung >

rtabel maka berarti tidak valid dengan α =0.05 dan dk = n.

Dari koefisien korelasi yang diperoleh, hasil kooefisien korelasi tersebut pada

umumnya dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut :

- Antara 0,800 – 1,000 : sangat tinggi
- Antara 0,600 – 0,800 : tinggi
- Antara 0,400 – 0,600 : cukup
- Antara 0,200 – 0,400 : rendah
- Antara 0,000 – 0,200 : sangat rendah

(Arikunto, 2008 : 75)

Hasil perhitungan uji validitas soal hasil belajar terdapat pada lampiran 9. Dalam

perhitungan uji validitas soal tes hasil belajar dari 30 item soal, semua itu

dinyatakan valid.

3.7.2 Realibilitas Instrumen

Suatu tes dapat dikatakan memiliki reliabel yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberi hasil yang tepat dalam jangka waktu tertentu. Sukardi (2003:126) suatu

instrument dikatakan mempunyai nilai reliabiliatas yang tinggi, apabila tes yang

dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak di ukur. Ini

berarti semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka semakin yakin kita

dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika

dilakukan kembali. Penelitian ini menggunakan rumus KR-21 untuk menguji

reliabilitas bentuk soal pilihan ganda, yaitu:

= − 1 1 − ( − )
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r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan

M = Mean atau rerata skor total

N = banyaknya item

S = standar deviasi (akar varians) dari tes

(Arikunto, 2008 : 82)

kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel maka berarti valid, sebaliknya jika rhitung >

rtabel maka berarti tidak valid dengan α =0.05 dan dk = n.

Dari koefisien korelasi yang diperoleh, hasil kooefisien korelasi tersebut pada

umumnya dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut :

- Antara 0,800 – 1,000 : sangat tinggi
- Antara 0,600 – 0,800 : tinggi
- Antara 0,400 – 0,600 : cukup
- Antara 0,200 – 0,400 : rendah
- Antara 0,000 – 0,200 : sangat rendah

(Arikunto, 2008 : 75)

Hasil perhitungan uji validitas soal hasil belajar terdapat pada lampiran 9. Dalam

perhitungan uji validitas soal tes hasil belajar dari 30 item soal, semua ite,

dinyatakan valid.

3.7.3 Taraf Kesukaran

Untuk menguji tingkat kesukaran soal digunakan rumus:

=
Keterangan:

P = Indeks kesukaran

B = Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar

JS = jumlah seluruh peserta tes
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Menurut Arikunto (2008:208) klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai beriktu:

Soal dengan P 0,00-0,30 adalah soal sukar

Soal dengan P 0,30-0,70 adalah soal sedang

Soal dengan P 0,70-1,00 adalah soal mudah

Tes hasil belajar dari 30 item soal terdapat 29 soal tergolong sedang (nomor 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, dan 30) dan 1 soal tergolong sukar (nomor 15). Butir soal tes hasil belajar

yang tergolong sedang dan sukar yang dipergunakan berjumlah 30 soal.

Perhitungan pada lampiran 11.

3.7.4 Daya Beda Soal

Untuk mencapai daya beda soal digunakan rumus:

= − = −
Keterangan:

D = Jumlah peserta tes

JA = Banyaknya peserta kelompok atas

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan

benar.

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan

benar.= = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P sebagai

indeks kesukaran)
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= = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kualifikasi daya pembeda:

D = 0,00-0,20 = jelek

D = 0,20-0,40 = cukup

D = 0,40-0,70 = baik

D = 0,70-1,00 = baik sekali

D negatif semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D

negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2008:218).

Hasil perhitungan daya beda soal tes hasil belajar dari 30 item soal terdapat 3 soal

tergolong baik sekali (nomor 11, 21, dan 26), 25 soal tergolong baik (nomor 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30)

dan 2 soal tergolong cukup (nomor 15 dan 23). Perhitungan daya beda terdapat

pada lampiran 11.

3.8 Uji Persyaratan Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik

statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan terpenuhinya

asumsi data haurs nomal dan homogen, sehingga perlu uji persyaratan yang

berupa uji normalitas dan homogenitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Lilefors. Berdasarkan sampel yang akan

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya.
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= ( ) − ( )
(Sudjana, 2005:466)

Keterangan:

Lo = Harga mutlak terbesar

F (Zi) = Peluang angka baku

F (Zi) = Proporsi angka baku

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhit < Ltab dengan taraf signifikansi 0,05 maka

variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya. Hasil uji

normalitas kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat dalam lampiran 10. Hasil

pemecahan masalah sosial kelas eksperimen (VIIIA) dan kelas kontrol (VIIIB)

dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini dapat diketahui dengan melihat

signifikan pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi atau nilai

probabilitas yang ditunjukkan pada kolom Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari

nilai alpha atau tingkatkesalahan yang ditetapkan (>0,05) maka data dinyatakan

berdistribusi normal. Hasil output analisis uji normalitas ditunjukkan pada tabel

berikut:

Tabel 3.8 Kesimpulan hasil Uji Normalitas

Kelas Posisi Kelas Asymp Sig Alpha Kondisi Kesimpulan
VIIIA Eksperimen 0.200 0.05 AS>Alpha Normal
VIIIB Kontrol 0.128 0.05 AS>Alpha Normal
Sumber: Data Hasil Pengolahan Data 2015

Hasil output analisis pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa koefisien signifikansi

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov nilai sig kelas eksperimen sebesar

0.200 dan kelas kontrol 0.128 lebih besar dari nilai alpha 0.05. dengan demikian

hasil analisis kelas eksperimen dan kelas kontrol disimpulkan berdistribusi

normal.
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3.8.2 Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diambil dari populasi itu bervarians homogen atau tidak. Pengujian homogenitas

dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan, dengan kettentuan jika nilai

Sig > Alpha  (0.05) maka data bersifat homogen. Uji homogenitas yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah Leneve Statistic dengan model Anova. Hipotesis untuk

uji homogenitas adalah sebagai berikut:

Ho = data penelitian adalah homogen

H1 =data penelitian adalah tidak homogen

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan

sebaliknya.

Tabel 3.9 Kesimpulan Hasil Uji Homogenitas

Kelas Posisi Kelas Asymp Sig Alpha Kondisi Kesimpulan
VIIIA Eksperimen 0.647 Homogen
VIIIB Kontrol 0.05 AS>Alpha Homogen
Sumber: Data Hasil Pengolahan Data 2015

Hasil perhitungan dengan Leneve Statistic dengan model Anova ternyata untuk

variabel masalah sosial masyarakat adalah bervarian homogen karena nilai

probabilitas (Sig) yaitu 0,647 > dari 0.05 dengan kata lain Ho diterima.

Perhitungan hasil uji homogenitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 10.

Berdasarkan hasil uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol

menunjukkan bahwa koefisien signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas

kontrol 0.647 lebih besar dari alpha sebesar 0.05 dengan demikian dapat
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disimpulkan hasil penyelesaian masalah sosial masyarakat kelas eksperimen dan

kelas kontrol berasal dari populasi bervarian homogen.

3.9 Gain-Score

Gain merupakan selisih data yang diperoleh dari Pre-Test dan Pos-Test. Hasil dari

perhitungan ini kita dapat mengetahui efektifitas penggunaan model inquiry.

Cara mengukur persentase (persen) peningkatan (Persen g) digunakan formula

Hake (1999:1) sebagai berikut:

− = ( − )( − ) 100%
Dengan demikian, besar Gain yang ternormalisasi ini diinterpretasikan untuk

menyatakan kriteria gain ternotmalisasi sebagai berikut.

Tabel 3.10 Klasifikasi n-gain

n-gain Kriteria
X ≥ 70

70 > X > 30
X ≤ 30

Tinggi
Sedang
Rendah

Sumber: Hake (1999:1)



171

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran akan menguraikan tiga sub bab, yaitu kesimpulan,

implikasi dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan. Uraian lebih

jelas sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis data penelitian dan pengembangan model pembelajaran inquiry,

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya hasil pengembangan model pembelajaran inquiry serta kemudahan

siswa dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat dengan menggunakan

model pembelajaran inquiry. Hal ini juga terlihat hasil belajar siswa yang

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Ditinjau dari penyajian, tampilan, keterbacaan, dan kebermanfaatan untuk

meningkatkan proses pembelajaran siswa dinilai sangat baik. Sehingga produk

model pembelajaran inquiry layak digunakan sebagai model belajar di SMP N

Satu Atap 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah.
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2. Model pembelajaran inquiry efektif digunakan pada pembelajaran IPS di

SMP karena meningkatakan hasil belajar (Gain Score) antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat rata-rata belajar siswa

sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry dan sesudah

menggunakan model pembelajaran inquiry. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa efektivitas pembelajaran di kelas eksperimen (menggunakan model

pembelajaran inquiry) lebih efektif daripada pembelajaran di kelas kontrol

(menggunakan model pembelajaran ceramah).

5.2 Implikasi

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, serta mampu memecahkan masalah sosial di

masyarakat. Selain itu adanya model pembelajaran inquiry dapat mengurangi

tingkat kejenuhan siswa dalam pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran

inquiry memudahkan sisaw dalam mengingat materi karena siswa mengalami

langsung, sehingga hasil pengembangan ini baik dan efektif untuk digunakan

sebagai model belajar yang inovatif, kreatif dan menyenangkan.

Model Pembelajaran Inquiry dalam pembelajaran ini disesuaikan dengan materi

atau mata pelajaran siswa yang dalam hal ini adalah mata pelajaran IPS dengan

subbab pemecahan masalah sosial kelas VIII SMP. Tahap pembuatan model

pembelajaran inquiry dalam belajar pada akhirnya bertujuan siswa dapat

menyelesaikan masalah sosial di masyarakat dan dilingkungan sekolah. Kelebihan

yang dimiliki oleh model pembelajaran inquiry yang dikembangkan oleh peneliti

yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, model pembelajaran inquiry
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dapat dipakai dalam setiap mata pelajaran apapun yang berbasis masalah,

pembelajaran yang dilakukan melalui model pembelajaran inquiry mudah untuk

diingat karena siswa langsung bisa melakukan dan mempraktikkan, dan model

pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikas yang telah diuraikan, maka saran-saran yang

dapat diberikan sebagai berikut:

1. Memberikan model pembelajaran yang dapat mengurangi tingkat kejenuhan

siswa sehingga siswa termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang aktif

dan menyenangkan

2. Hendaknya untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran, sebaiknya para guru

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan

materi pelajaran sebagai alternatif dalam pembelajaran untuk menjadikan

pembelajaran yang efektif. Hal ini dapat menumbuhkan antusias siswa dalam

pembelajaran sehingga siswa lebih aktif, dan meningkatkan hasil belajar

siswa.

3. Sekolah memberikan fasilitas pembelajran yang bik kepada seluruh jajaran

guru. Agar guru lebih kreatif dalam pembelajaran kelas.

4. Kepada para peneliti lain untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dan

secara luas terhadap variabel lain terkait dengan implementasi pembelajaran

dalam rangka peningkatan hasil belajar.
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