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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Teori  Belajar dan Pembelajaran  
 

2.1.1 Teori belajar 

 

Belajar adalah rangkaian dalam proses berfikir seseorang. Belajar merupakan suatu proses 

kegiatan dan bukan suatu hasil maupun tujuan (Siyanto, 2007:11).  Thorndike  dalam Uno (2010: 

15) mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Ausubel 

dalam Dahar (2009: 137) menyatakan bahwa belajar terdiri dari proses yaitu proses penemuan 

dan proses penerimaan. Teori belajar ausubel ini sangat dekat dengan intin pokok 

konstruktivisme. Keduanya menemukan pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, 

fenomena dan fakta-fakta baru kedalam sistem pengertian yang telah dimiliki. 

 

Disini dapat terlihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung pada diri siswa melalui 

identifikasi yang mereka lakukan, siswa dapat berfikir terarah dalam hal mendefinisikan suatu 

konsep pembelajaran dan guru dapat memberikan pancingan serta respon positif terhadap semua 

pencapaian siswa, dengan kata lain siswa diarahkan untuk memahami suatu kebenaran umum 

melalui contoh-contoh yang nyata agar siswa mampu menyimpulkannya.  

 

Reigluth (1999: 103) berpendapat bahwa pembelajaran sebaiknya didasarkan pada teori 

pembelajaran yang bersifat preskriptif, yaitu teori yang memberikan “resep” untuk mengatasi 
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masalah belajar. Perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang dapat diamati dan yang 

tidak dapat diamati. Stimulus dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan pelajar dapat 

menyebabkan timbulnya respon sehingga setiap individu dapat membangun sendiri 

pengetahuannya. 

 

Belajar merupakan suatu proses yang harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri 

(Brown, 2000: 25). Dengan kata lain siswa dalam proses belajarnya  harus berusaha agar mampu 

mencapai aktualisasi diri dengan  sebaik-baiknya. Skinner dalam Pupuh (2007: 5) menyatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

 

Piaget dalam Dahar (2009; 15) mengatakan bahwa guru perlu menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi peserta didiknya. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif peserta  didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk 

melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya 

dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada 

peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif mencari berbagai hal dari 

lingkungan. 

 

Pada dasarnya dalam pembelajaran siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

benaknya sehingga pengetahuan tersebut dapat bertahan lama dan guru memberikan kemudahan 

dengan mengarahkan dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan konsep  

 



16 

 

atau pengalaman belajar sendiri. Perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang dapat 

diamati dan tidak dapat diamati. Hakekat belajar adalah perubahan tingkah laku, Sehingga 

menurut Djamarah (2002:15) Pembelajaran dimulai dari konsep sederhana dan pekerjaan yang 

mudah. Bagaimana mengajarkan secara menyeluruh dan mendalam, serta menerapkan prinsip 

agar menjadi lebih rinci. Prinsipnya harus menggunakan topik dengan pendekatan spiral.  

 

Untuk memperoleh struktur informasi tersebut siswa harus aktif dalam mengidentifikasi sendiri 

prinsip-prinsip kunci dari pada hanya sekedar menerima penjelasan dari guru, oleh karena itu 

guru hanya memunculkan masalah yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan penemuan 

(Trianto, 2010:80). Belajar semacam ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung diluar 

kesadaran siswa. Sehingga meskipun memiliki tahapan yang nyata antara tahap satu dengan 

tahap lainnya, tetapi dalam prosesnya tahapan-tahapan tersebut berjalan dan terjadi tanpa 

diketahui kapan berlangsungnya. 

 

Sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku 

orang lain (Trianto: 2010:77). Dalam teori ini menjelaskan seorang yang belajar dengan 

menggunakan model yang kemudian menjadi objek pengamatan dengan cara menghubungkan 

pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. 

 

Ada empat prinsip kunci di dalam pembelajaran, yaitu : 

1) Siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya dengan orang 

dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu, dalam hal ini lebih ditekankan pentingnya 

interaksi sosial dengan orang lain dalam proses pembelajaran. 
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2) Proses perkembangan kemampuan kognitif setiap anak memiliki apa yang disebut zona 

perkembangan proksimal (zone of proximal development) yang didefinisikan sebagai jarak 

atau selisih antara tingkat perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan 

potensial yang lebih tinggi yang bisa dicapai si anak jika ia mendapat bimbingan atau bantuan 

dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten.  

3) Pemagangan kognitif, yaitu suatu proses dimana seorang siswa belajar setahap demi setahap 

akan memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan seorang ahli. Seorang ahli bisa orang 

dewasa atau orang yang lebih tua atau teman sebaya yang telah menguasai permasalahannya.  

4) Perancahan atau scaffolding, merupakan satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan 

pembelajaran sosial. Perancahan berarti pemberian sejumlah besar bantuan kepada seorang 

anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian secara perlahan bantuan tersebut 

dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung 

jawab setelah ia mampu mengerjakan sendiri.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kemampuan untuk 

mewujudkan tatanan pembelajaran kooperatif dengan dibentuk kelompok - kelompok belajar 

yang mempunyai tingkat kemampuan berbeda dan penekanan perancahan dalam pembelajaran 

agar siswa mempunyai tanggung jawab terhadap belajar. 

 

2.1.2 Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, 

pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan 

pembelajaran dalam skala makro dan  mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai 
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tingkatan kompleksitas. Menurut Sagala (2005:136) Desain pembelajaran adalah proses  

pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori 

pembelajaran unuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti 

bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan 

pembelajaran yang dianut dalam  kurikulum yang digunakan. Menurut Sagala (2005:138) 

Komponen utama dari desain pembelajaran adalah: 

1. Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui meliputi, karakteristik mereka, 

kemampuan awal dan pra syarat. 

2. Indikator adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. 

3. Analisis Pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau  materi yang akan dipelajari 

4. Strategi Pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun satu tahun atau mikro 

dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar. 

5. Bahan Ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada  pembelajar 

6. Penilaian Belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau 

belum. 

 

Terdapat beberapa model desain pembelajaran salah satunya adalah ASSURE yang dipakai 

peneliti dalam penelitian ini. Menurut Smaldino (2011: 111) model desain pembelajaran 

ASSURE menggabungkan semua kegiatan instruksional  seperti; timbulnya minat siswa 

kemudian berlanjut pada penyajian material baru, melibatkan para siswa dalam praktik dengan 

umpan balik, menilai pemahaman mereka dan memberikan kegiatan tindak lanjut yang relevan.  
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Model untuk membantu belajar ASSURE menurut Smaldino (2011: 110) yaitu: 

1. Menganalisis Pembelajar ( Analyze Learner) 

Menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil-hasil belajar sangat penting. 

Analisis tersebut menyediakan informasi yang memungkinkan guru secara strategis 

merencanakan pelajaran yang disesuaikan agar memenuhi kebutuhan spesifik para siswa. Faktor 

yang harus diperhatikan dalam analisis pemelajar adalah; karakteristik umum, kompetensi dasar 

spesifik dan gaya belajar. 

a. Karakteristik umum mencakup usia, gender, kelas, dan factor budaya atau sosioekonomi. 

b. Kompetensi dasar spesifik merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa 

atau yang belum dimiliki   

c. Gaya belajar merujuk pada serangkaian sifat psikologis yang menentukan bagaimana 

seorang individual merasa, berinteraksi, merespon secara emotional terhadap uji terhadap 

lingkungan belajar. 

 

2. Menyatakan standard dan tujuan (State Objektives) 

Langkah kedua dalam model ASSURE yaitu menyatakan standard an tujuan belajar untuk mata 

pelajaran. Tujuan belajara akan bersumber dari standar kurikulum dan teknologi, kinerja siswa 

yang diharapakan. Tujuan belajar merupakan pernyataan dari apa yang akan dicapai siswa bukan 

bagaimana mata pelajaran diajarkan. Standard an tujuan sangat penting dengan daftar periksa 

“ABCD”. Proses dimulai dengan menyebutkan audiensi (Audience) yang men jadi sasaran 

tujuan. Prose situ kemudian merinci perilaku (Behavior) yang harus ditampilkan dan kondisi 

(Condition) dimana perilaku tersebut akan diamati. Akhirnya, proses tersebut merinci tingkat 

(Degree) sampai dimana pengetahuan atau kemampuan baru harus dikuasai.  
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Tujuan belajar yang muncul dalam standar kurikulum, buku teks, mata pelajaran online dan 

material pembelajaran lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris biasanya siswa mengalami 

kesulitan. Siswa akan merasa mudah apabila guru dapat menyesuaikan tujuan tersebut dengan 

menambah kondisi dengan diberi rekayasa sepeti halnya diberikan teknik MaM.  

 

3. Memilih Strategi, Teknologi, media dan Material ( Select Methods, Media and Material) 

Langkah selanjutnya dalam menyusun mata pelajaran yang efektif adalah salah satunyan dengan 

memilih strategi. Ketika mengidentifikasi strategi pengajaran untuk mata pelajaran guru harus 

memilih dua jenis strategi yaitu: startegi yang berpusat padagurudan strategi yang berpusat pada 

siswa.  Strategi guru adalah kesiasatan yang digunakan untuk mengajarkan mata pelajaran, 

contohnya, menyajikan sebuah konsep dengan permainan kartu yang dicocokkan atau berupa 

permainan kelompok. Strategi yang berpusat pada siswa merupakan kegiatan yang melibatkan 

siswa dalam belajar aktif  seperti membahas kelebihan dan kekurangan sebuah permainan.   

 

Ketika kita telah memilih strategi maka kemudian kita memilih materi yang diperlukan unttuk 

mendukung pelaksanaan mata pelajaran. Langkah ini melibatkan  pilihan sebagai berikut:  

(1) Memilih materi yang tersedia 

Mayoritas materi pembelajaran yang digunakan oleh para guru adalah „siap pakai‟ jadi sebagai 

seorang guru kita harus memilih mana  materi yang tepat yang sesuai dengan kondisi  siswa. 

Guru yang berpengalaman harus dilibatkan karena pengetahuan mereka tentang materi 

alternative memberi mereka kemampuan yang lebih kritis.  Pendekatan lainnya untuk memilih 
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materi adalah menyrvey panduan referensi melalui media online atau tulisan dan meninjau 

materi yang gratis dan murah. 

 

(2) Mengubah materi yang ada 

Guru berusaha memenuhi kebutuhan yang beragam dari para siswa . Materi yang siap pakai 

sering kali membutuhkan modifikasi agar selaras dengan tujuan belajar. Merancang materi baru 

harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan siswa. 

 

4. Menggunakan Teknologi, Media dan Materi (Utilize Technology, Media and Materi)  

Dalam tahap ini harus memperhatikan 5P yaitu: Pratinjau (preview) materi , Siapkan (Prepare) 

materi, Siapkan (Prepare) Lingkungan,  Siapkan (prepare) pembelajaran, Menyediakan (Provide)  

pengalaman belajar.  

1. Pratinjau 

Selama proses seleksi guru harus mempratinjau materi yang dipilih terkait dengan tujuan belajar. 

Tujuannya adalah memilih bagian yang langsung selaras dengan mata pelajaran. Materi yang 

peneliti gunakan disini adalah question tag maka peneliti harus menggunakan teknik mam dan 

tgt untuk menemukan aktifitas latihan dan praktik yang sesuai dengan tujuan.   

 

2. Menyiapkan materi  

Guru harus menyiapkan materi yang akan mendukung aktifitas pembelajaran. Langkah pertama 

yang harus disiapkan dalam materi aini adalah pembentukan kelompok , menyiapkan kartu 

kemudian membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi dan kata yang dituliskan didalam 

kartu. Dalam materi ini peneliti menggunakan strategi yaitu WO dan IS. 
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3. Menyiapkan Lingkungan 

Penggunaan materi harus efektif baik itu diruang kelas, laboratorium ataupun pusat media. Guru 

harus mengatur tempat duduk sehingga para siswa bisa melihatr dan mendengar satu sama lain 

jika sedang membahas suatu topik.  

 

4. Menyiapkan pemelajar  

Apa yang dipelajari dari sebuah kegiatan sangat bergantung pada bagaimana para siswa 

disiapkan untuk mata pelajaran tersebut. Dalam tujuan pembelajarannya kita harus 

menginformasikan kepada siswa contohnya seperti memperkenalkan kata kerja yang belum 

familier atau meninjau kemampuan  prasyarat. 

 

5. Menyediakan Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar berpusat pada guru, maka akan melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan, 

dan praktik. Jika menggunakan presentasi sebagai salah satu strategi adalah penting untuk 

menggunakan kemampuan presentasi diruang kelas. 

 

5. Mengharuskan Partisipasi Pemelajar (Require Learner Participation) 

Belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman autentik yang 

relevan dimana para siswa akan menerima umpan balik informatif, respons yang memungkinkan 

mereka mengetahui sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan bagaimana meningkatkan 

kinerja mereka. Siswa menerima umpan balik mengenai ketepatan response mereka. Umpan 

balik bisa berasal dari guru, atau para siswa yang bekerja di dalam kelompok kecil dan saling 
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member umpan balik. Umpan balik bisa diperoleh melalui aktivitas sendiri. Umpan balik dari 

guru membantu para siswa meningkatkan pembelajaran siswa.  

 

6. Mengevaluasi dan Merevisi (Evaluate and Revise) 

Komponen terakhir dari model ASSURE untuk belajar yang efektif adalah mengevaluasi dan 

merevisi. Evaluasi dan revisi sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas, 

tetapi komponen dari perancangan mata pelajaran ini sering kali diabaikan. Ada dua tujuan dari 

komponen ini yaitu: 

a. Menilai prestasi siswa  

Metode dalam menilai prestasi bergantung pada sifat dari tujuan belajar. Beberapa tujuan belajar 

mengharuskan kemampuan kognitif yang relative sederhana misalnya: menyebut rumus question 

tag, menyebutkan kata Tanya, membuat kalimat sesuai rumus question tag. Tujuan belajar 

seperti itu  semua bermanfaat bagi ujian tertulis konvensional. 

 

b. Mengevaluasi dan Merevisi Strategi, Teknologi dan Media 

Salah satu komponen kunci bagi evaluasi dan revisi sebuah mata pelajaran adalah masukan dari 

siswa. Siswa lebih menyukai belajar mandiri ketimbang presentasi kelompok.  

 

2.2. Pemahaman Konsep  

Secara etimologi bahasa pemahaman memiliki kata dasar ``paham'' yang berarti ``tahu benar''. 

Pemahaman adalah (a) menerima arti, menyerap ide, sedangkan konsep adalah suatu abstraksi 

yang mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan--

hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Konsep dapat berbeda dalam tujuh 
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dimensi yaitu atribut, struktur, keabstrakan, keinklusifan, generalitas atau keumuman, ketepatan, 

dan kekuatan. Adapun yang dimaksud dengan pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa 

dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Jhony, 2010: 23).   

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan 

siswa dalam memahami makna pembelajaran dan mampu menerapkan dalam memecahkan 

masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pemahaman konsep adalah terletak pada penerapan dari konsep 

tersebut. Pemahaman konsep siswa mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menguasai konsep pasti memahami 

konsep tersebut, Pemahaman konsep memerlukan pemikiran tingkat tinggi. 

 

Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan 

generalisasi. Oleh karena itu, orang yang mengalami stimulus yang berbeda-beda akan 

membentuk konsep sesuai dengan pengelompokan stimulus yang diterimanya. Hal ini 

dikarenakan konsep merupakan abstraksi berdasarkan pengalaman dan karena tidak ada dua 

orang yang memiliki pengalaman yang sama persis, maka konsep yang dibentuk seseorang akan 

berbeda-beda. 
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Menurut Slameto (2003:6) mengajarkan konsep memerlukan perlakuan yang baik, sehingga 

harus memperhatikan prosedur-prosedur konsep yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tetapkan perilaku yang diharapkan diperoleh siswa setelah mempelajari konsep 

2. Mengurangi banyaknya atribut yang terdapat dalam konsep yang kompleks dan menjadi 

atribut-atribut penting yang dominan 

3. Menyediakan mediator verbal yang berguna bagi siswa 

4. Memberikan contoh yang positif dan yang negatif mengenai konsep 

5. Menyajikan contoh-contoh 

6. Sambutan siswa dan penguatan (reinforcement) 

7. Menilai belajar konsep 

 

Pemahaman konsep belajar adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu 

menguasai atau memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui, serta dapat 

menjelaskan dengan menggunakan katakata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan tidak mengubah artinya . Pemahaman konsep sangat penting dimiliki oleh siswa yang 

telah mengalami proses belajar. Pemahaman konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki.  

 

Menurut Slameto (2003;20) Pemahaman konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

1. Raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun psikologi.  

2. Instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan dimanipulasi.  

3. Environmental input, yaitu faktor lingkungan dan faktor sosial     
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2.3. Strategi Pembelajaran 

Senjaya (2008;34) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Selanjutnya Senjaya (2008: 36) menyebutkan bahwa dalam strategi 

pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih 

bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau 

tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan hanya 

terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan 

materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik (Uno, 

2010:1). 

 

Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik 

penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara 

pengajar dan peserta didik (Dewi Salma, 2007:37). Disini merupakan peran guru sebagai 

pendesain pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 

 

Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus 

berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu harus disesuaikan dengan 

jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi di mana proses pembelajaran 
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tersebut akan berlangsung (Uno, 2010:7). Strategi pembelajaran harus memiliki kiat maupun seni 

untuk memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehingga mampu 

menciptakan interaksi antara media, kegiatan belajar, dan bentuk mengajar (Wena, 2011:10). 

 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah seluruh 

komponen dari penyusunan  materi, prosedur atau tahapan kegiatan belajar.  

 

2.3.1 Stategi Pembelajaran Inkuiri  

Stategi Pembelajaran Inkuiri juga merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

memfokuskan pada proses berfikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan  

sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Prosesnya biasanya dilakukan dalam proses 

tanya jawab antara guru dan siswa. Menurut Amier (2010: 25)Strategi pembelajaran inkuiri 

termasuk bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa (student centered 

aproach), hal tersebut karena dalam stategi pembelajaran ini siswa memiliki peran yang sangat 

dominan dalam pembelajaran. 

 

Amier (2010: 34) juga menyatakan ada beberapa prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Inkuiri yaitu; 

a. Berorientasi pada Pengembangan Intelektual 

Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, 

strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses 

belajar. 
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b. Prinsip Interaksi 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun 

interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran 

sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai 

pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. 

 

c. Prinsip Bertanya 

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya. 

Sebab, kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan 

sebagian dari proses berpikir. Karena itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah 

inkuiri sangat diperlukan. 

 

d. Prinsip Belajar untuk Berpikir 

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir 

(learning how to think), yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran 

berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. 

 

Selanjutnya Sanjaya (2008;196) menyatakan bahwa  ada beberapa hal yang menjadi ciri utama 

strategi pembelajaran inkuiri. 

1. Strategi inkuiri menekankan kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan, artinya pendekatan inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam 

proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 
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penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari 

materi pelajaran itu sendiri. 

 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri 

dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya 

diri (self belief). Artinya dalam pendekatan inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber 

belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktvitas pembelajaran 

biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa, sehingga kemampuan 

guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan 

inkuiri. 

 

  

3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan 

intelektual sebagai bagian dari proses mental, akibatnya dalam pembelajaran inkuiri siswa 

tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat 

menggunakan potensi yang dimilikinya. 

 

2.3.2  Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial (Social Science Inquiry) 

Menurut Sudrajat (2011;13) inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial 

(social family) subkelompok konsep masyarakat (concept of society). Subkelompok ini 

didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota 

masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan 
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persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Melalui pengalaman itulah setiap individu akan 

dapat membangun pengetahuan yang berguna bagi diri dan masyarakatnya. 

 

Akhmad Sudrajad (2011;15) mengemukakan strategi inkuiri sosial menekankan kepada aktivitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inkuiri menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai 

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk 

menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.  

 

Ada tiga karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial: 

1) Adanya aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong 

terciptanya diskusi kelas; 

2) Adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inkuiri; dan  

3) Penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis (Sudrajat;17) 

 

2.3.2.1 Karakteristik Strategi Inkuiri Sosial 

Menurut Senjaya (2008; 25) Ada tiga Karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial. 

1. Adanya aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong 

terciptanya diskusi kelas. 

2.  Adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inkuiri. 

3. Penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Dari karakteristik inkuiri seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka tampak inkuiri sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan inkuiri pada 
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umumnya. Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji adalah masalah-masalah social 

atau masalah kehidupan masyarakat. 

 

Terdapat tiga karakteristik kelas yang harus dikembangkan dalam pembelajaran ilmu sosial 

(Wena, 2011:82) Langkah pertama yang dapat dikembangkan adalah aspek sosial dalam 

lingkungan belajar siswa, melalui iklim belajar yang terbuka, Lalu pengembangan hipotesis 

sebagai fokus inkuiri yang merupakan hakikat dari ilmu pengetauan, yang harus diuji terus 

menerus kebenarannya. Dalam pengujian hipotesis tersebut mengharuskan semua siswa untuk 

melakukan semacam diskusi. Pengumpulan data yang sesuai dengan hipotesis, merevisi dugaan 

awal dan mencoba lagi, sehingga dapat menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang ilmiah 

pada siswa. Kemudian kelas harus dapat dujadikan arena penemuan ilmiah bagi siswa. 

 

2.3.2.2 Tahap Pembelajaran Inkuiri Sosial  

(Wena, 2011; 85) menyatakan ada beberapa tahap pembelajaran inkuiri sosial yaitu: 

1. Orientasi 

Tahap orientasi merupakan tahap awal dari strategi inkuiri ilmu sosial. Dalam tahap ini guru 

harus mengembangkan rasa peka terhadap masalah-masalah sosial atas objek yang dibahas. 

Kepekaan siswa mungkin akan muncul dari pengamatan situasi dalam kehidupan sehari-hari, 

dari lingkungannya maupun dari sumber lain. Kriteria penting dalam aspek ini adalah semua 

aspek harus berpusat pada satu aspek yang menjadi subjek pembelajaran, sedangkan guru harus 

dapat membantu siswa untuk menjadi lebih peka terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. 
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2. Pengembangan Hipotesis 

Tahap kedua dari strategi ini adalah proses pengembangan hipotesis sejelas mungkin, hipotesis 

yang diajukan dapat dijadikan penuntun pada proses inkuiri selanjutnya. Dalam tahap ini guru 

harus membantu siswa mengembangkan hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan masalah 

yang dikaji. Hipotesis-hipotesis yang diajukan oleh siswa kemudian diuji bersama oleh guru dan 

oleh kelompok siswa lain terkait dengan (1) validitas hipotesis,(2) kompabilitas hipotesis, dan (3) 

kesesuaian dengan fakta dan bukti yang mendukung atau bukti yang tidak mendukung 

 

3. Definisi 

Dalam tahap ini hipotesis yang diajukan diklarifikasi dan didefinisikan, sehingga semua 

kelompok siswa dapat memahami dan mengomunikasikan permasalahan yang dibahas. Untuk 

tahap ini pendefinisian suatu konsep atau teori harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa. 

 

4. Eksplorasi 

Dalam tahap ini hipotesis yang diajukan diperluas atau dianalisis, implikasinya, asumsinya, dan 

kesimpulan awal yang mungkin dilakukan dari hipotesis tersebut. Dari tahap ini dapat 

memunculkan tujuan dari mempelajari ilmu sosial dengan materi peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan terbentuknya NKRI, yakni menumbuhkan pengetahuan siswa dalam melihat 

gejala-gejala sosial dilingkungan sekitar mereka. 

 

 

 



33 

 

5. Pengumpulan Bukti dan Fakta 

Pada tahap ini fakta dan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung hipotesis dikumpulkan, sesuai 

dengan karakteristik hipotesis yang diajukan, dalam hal ini guru dituntut untuk membimbing 

siswa dalam mengumpulkan data mengenai fakta yang telah mereka temukan dalam mendukung 

hipotesis. 

 

6. Generalisasi 

Pada tahap terakhir ini siswa diminta dapat mengungkapkan pemecahan masalah yang ada 

berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis, kemudian menarik 

kesimpulan mengenai pemecahan masalah yang paling tepat. 

 

2.3.3 Strategi Pemecahan Masalah Wankat dan Oreovocz 

Menurut Wena (2011:87) Strategi WO adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

melatih para siswa menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama. 

pemecahan, dan (3) pemecahan masalah merupakan suatu proses tindakan manipulasi Strategi 

pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz adalah strategi pemecahan masalah di mana dalam 

pelaksanaannya melalui 7 tahap yaitu I can, Define, Explore, Plan, Do It, Check, Generalize. 

Wena (2011;21) juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga karakteristik pemecahan masalah, 

yaitu (1) pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif, tetapi dipengaruhi oleh perilaku, (2) 

hasil-hasil pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan atau perilaku dalam mencari dari 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 
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Wankat dan Oreovocz mengklasifikasikan lima tingkat taksonomi pemecahan masalah, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Rutin : Tindakan rutin atau bersifat algoritma yang dilakukan tanpa membuat suatu  

keputusan. 

2. Diagnostik : Pemilihan suatu prosedur atau cara yang tepat secara rutin. Beberapa rumus 

yang digunakan dalam menentukan tegangan suatu blok, dan diagnosis adalah memilih 

prosedur yang tepat untuk memecahkan maslah tertentu. 

3. Strategi : Pemilihan prosedur secara rutin untuk memecahkan suatu masalah. Strategi 

merupakan bagian dari tahap analisis dan evaluasi dan taksonomi bloom. 

4. Interpretasi : Kegiatan pemecahan masalah yang sesungguhnya, karena melibatkan kegiatan 

mereduksi masalah yang nyata, sehingga dapat dipecahkan. 

5. Generalisasi : Pengembang prosedur yang bersifat rutin untuk memecahkan masala-masalah 

yang baru (serdiwansyahna.files.wordpress.com). 

 

Pembahasan diatas yang membedakan strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz 

dengan strategi pemecahan masalah biasa adalah dalam strategi ini, kegiatan diawali dengan 

membangkitkan motivasi siswa, dan dilanjutkan dengan memahami masalah yang terbagi 

menjadi dua kegiatan. Pertama mendefinisikan hal-hal yang diketahui dan tidak diketahui siswa 

di mana dalam kegiatan ini, siswa dituntut untuk mengubah permasalahan tersebut ke dalam 

simbol matematika. Kedua mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi siswa dengan tanya 

jawab. Dan pada kegiatan akhir setelah kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengoreksian, 

terdapat generalisasi agar siswa lebih memahami apa yang telah / baru saja dipelajari 
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2.3.3.1 Tahapan Strategi Pemecahan Masalah Wankat dan Oreovocz 

Wena(2011;29) mengemukakan tahap-tahap strategi operasional dalam pemecahan masalah 

sebagai berikut : 

a. Saya mampu (I can): tahap membangkitkan motivasi dan membangun / menumbuhkan 

keyakinan diri siswa. Pada tahap awal ini guru meningkatkan motivasi untuk memberikan 

gairah belajar kepada siswa agar mereka mampu menyenangi materi pembelajaran dan lebih 

cepat menangkap konsep yang diberikan. Motivasi yang diberikan bisa melalui permainan, 

cerita menarik atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat para siswa senang. 

 

b. Mendefinisikan (Define): membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui, 

menggunakan gambar grafis untuk memperjelas permasalahan. Pada tahap ini para siswa 

membuat diagram atau daftar berisi hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui 

mengenai materi pembelajaran baik dalam hal masalah pembelajaran IPS maupun yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

c. Mengeksplorasi (Explore): merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

membimbing untuk menganalisis dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi. Pada tahap 

ini guru memberikan penjelasan mengenai sedikit materi agar mampu merangsang siswa 

membuat pertanyaan kemudian guru membimbing para siswa untuk menganalisa pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukan untuk dicari solusinya. 

 

d. Merencanakan (Plan): mengembangkan cara berpikir logis siswa untuk menganalisis masalah 

dan menggunakan flowchart untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap 
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ini guru membuat diagram yang akan dijadikan sebagai patokan langkah untuk mencari solusi 

permasalahan. 

 

 

e. Mengerjakan (Do it): membimbing siswa secara sistematis untuk memperkirakan jawaban 

yang mungkin untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada tahap ini guru mencoba 

bertanya kepada para siswa perkiraan jawaban atas pertanyaan yang diajukan di awal 

pembelajaran melalui tanya jawab. Jawaban yang diterima tidak hanya dari satu murid tapi 

guru memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mampu memberikan perkiraan solusi 

permasalahan tersebut. 

 

f. Mengoreksi kembali (Check): membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang 

dibuat, mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Pada tahap ini guru mengarahkan 

siswa menganalisa kembali jawaban yang telah diberikan oleh beberapa siswa apakah dapat 

dijadikan solusi yang tepat atau belum. Jika belum, guru dan siswa bersama-sama mencari 

letak kesalahan pada perkiraan solusi yang diberikan. 

 

 

g. Generalisasi (Generalize): membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan: apa yang telah 

saya pelajari dalam pokok bahasan ini? Bagaimanakan agar pemecahan masalah yang 

dilakukan bisa lebih efisien? Jika pemecahan masalah yang dilakukan masih kurang benar, 

apa yang harus saya lakukan? Dalam hal ini siswa didorong untuk melakukan umpan balik / 

refleksi dan mengoreksi kembali kesalahan yang ada. 
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2.3.3.2 Kelebihan dan kekurangan strategi Pemecahan masalah WO 

Kelebihan pemecahan masalah WO (Wena 2011: 32) 

1. menekankan pada makna, bukan fakta. 

2. meningkatkan pengarahan diri 

3. Pemahaman lebih tinggi dan pengembangan keterampilan yang lebih baik,  

4. keterampilan-keterampilan interpersonal dan kerja tim. 

5. Sikap memotivasi diri-sendiri. 

6. Hubungan tutor-siswa. 

6. Tingkat pembelajaran. 

 

 

Strategi pemecahan masalah WO dapat mempengaruhi perkembangan siswa secara individu 

akan lebih cepat karena dalam WO siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang diperoleh maupun permasalahan-permasalahan yang diperoleh 

dari guru. Dengan demikian pada waktu penyelesaian masalah maka akan membutuhkan kualitas 

berpikir. Berlangsungnya pemikiran yang mendalam atau pemikiran yang kritis akan 

menyebabkan tercapainya suatu kualitas pemecahan masalah yang tinggi dari masalah yang 

dipecahkan. 

 

Kekurangan strategi pemecahan masalah WO adalah sebagai berikut: 

1. Sulit menentukan alternatif permasalahan yang tepat untuk diajuhkan sesuai dengan 

kemampuan anak, sebab untuk memecahkan suatu masalah diperlukan pemikiran yang 

sistematis, logis, teratur, dan teliti. 
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2. Apabila probema yang diajukan terlalu berat, akan mengundang banyak resiko sebab bagi 

anak yang kurang kecerdasan berpikirnya akan menjadi putus asa dan rendah diri. 

3. Guru akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi secara tepat proses pemecahan masalah 

yang dilakukan murid. 

 

2.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

2.4.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

  

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu sosial. IPS atau studi sosial merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya (Trianto, 2010:171). 

 

2.4.2  Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kurikulum pendidikan IPS tahun 1994 sebagaimana yang dikatakan oleh Hamid Hasan (1990), 

merupakan fusi dari berbagai didiplin ilmu. Mortorella (1987) dalam Etin dan Raharjo, 

mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek ”pendidikan” 

daripada ”transfer konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS  siswa diharapkan 

memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, 

nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya, dengan demikian 

pembelajaran pendidikan IPS harus diformulasikan pada aspek kependidikannya (Etin Solihatin, 

2005:14). 
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2.4.3  Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada 

siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, 

serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Ilmu Pengetahuan 

Sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga menjadikan 

siswa mampu berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dengan berbagai permasalahan yang 

ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. 

 

2.4.4  Materi Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pendidikan IPS yang terdiri dari Geografi, Ekonomi sejarah, sosiologi dan antropologi 

merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi 

memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah 

memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi 

meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, 

aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan 

benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam 

ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan 

keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep 

peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial.  

 

2.4.5. Evaluasi Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pelaksanaan evaluasi IPS telah mengalami perluasan. Penekanan secara khusus diarahkan pada 

apa yang disebut (basic skills), yang meliputi keterampilan membaca bermakna, menulis, dan 
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keterampilan matematis. Keterampilan dasar ini merupakan minimum competency testing in 

social studies ( kompetensi minimal dalam pengujian IPS). Perhatian dan penekanan lebih jauh, 

pada apa yang dinamakan the day to day evaluation of children’s work (evaluasi hasil kaya 

siswa). Dalam evaluasi jenis ini, yang sangant ditekankan adalah aspek informalitas procedural 

dalam pengevaluasian. Dengan kata lain, evaluasi dalam IPS harus menerapkan prinsip 

keseimbangan antara formal tes dan nonformal tes dengan alat evaluasi tes dan nontes (Etin 

Solihatin, 2005:43). 

 

2.5. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran yang akan diberikan (Budiningsih,2005;24). Menurut Dick and Carey (1990: 29) 

kemampuan awal adalah kemampuan yang sudah dikuasai sebelum proses pembelajaran pokok 

bahasan tertentu dimulai. Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

 

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia memulai dengan 

pembelajarannya, karena dengan demikian dapat di ketahui apakah siswa telah mempunyai atau 

pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran. Sejauh mana siswa telah 

mengetahui materi apa yang akan di sajikan. Dengan mengetahui hal tersebut, guru akan dapat 

merancang pembelajaran dengan lebih baik. Sebab apabila siswa di beri materi yang telah 

diketahui maka akan merasa cepat bosan. Kemampuan awal siswa dapat diukur melalui tes awal, 

interview atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan secara acak 

dengan distribusi perwakilan siswa yang representatif. 
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Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan yang telah dipunyai oleh siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awala siswa merupakan syarat untuk mengikuti 

pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Sebagai prasyarat 

dalam belajar, kemampuanawal dapat berupa konsep yang diperoleh dari proses belajar 

sebelumnya atau berupa pengalaman hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Ada beberapa Aspek-aspek kemampuan awal (Budiningsih,2005;28) 

1. Kecerdasan: Siswa yang tingkat kecerdasannya tinggi akan menyebabkan kemampuan 

mengikuti kegiatan pembelajaran cepat. 

 

2. Minat adalah kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. Apabila siswa memiliki minat yang 

tinggi terhadap mata pelajaran matematika maka hasil yang dicapai optimal. 

 

3. Bakat adalah potensi-potensi yang dimiliki siswa yang dibawa sejak lahir. Apabila pelajaran 

yang diikuti siswa  sesuai dengan bakat yang dimiliki, prestasi belajarnya akan mencapai hasil 

yang tinggi. 

 

4. Perhatian di sini terdiri dari perhatian dalam belajar di rumah dan di sekolah. 
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2.6. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Purwarini (2009) dalam penelitiannya Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

yang Mendapat Pembelajaran dengan Strategi Pemecahan Masalah Wankat dan Oreovocz 

lebih baik dari siswa yang mendapat pembelajaran biasa di SMP Negeri 13 Tangerang”. 

Menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran sangat mempengaruhi kemampuan seseorang 

apakah apakah tinggi  atau rendah dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman konsep. 

 

Safitri (2009) dalam penelitiannya”Study Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa yang Menggunakan Strategi Pemecahan Masalah Wankat dan Oreovocz dan Strategi Pemecahan 

Masalah di UNTIRTA Serang” menyimpulkan bahwa kemampuan penggunaan strategi terhadap 

proses pembelajaran menjadi pemicu rasa suka dan keterlibatan diri secara total (ego 

involvement) terhadap peristiwa belajar. 

 

Muqodas (2012) meneliti tentang” Penerapan Strategi pemecahan Masalah Wankat –Oreovocz untuk 

Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika Siswa “ dalam penelitian ini menyatakan bahwa strategi 

wankat –oreovocz dapat meningkatkan nilai prestasi pada siswa. . Hasil dari penelitian ini tentang adanya 

peningkatan tentang hasil belajar dengan penggunaan strategi WO. Dalam penelitiannya  

menyatakan bahwa pembelajaran dengan penggunaan strategi WO dapat meningkatkan nilai 

siswa. 
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Black. S (2003) meneliti tentang ”The Creative Classroom By using Wankat Oreovocz 

Strategy in American School” . Jurnal ini meneliti tentang pembelajaran yang kreatif didalam 

kelas dengan menggunakan strategi wankat oreovocz. Hasil penelitian ini menyatakan adanya 

peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran dengan adanya strategi kreatif yang 

diterapkan didalam kelas.  

 

Uraian diatas menunjukkan bahwa strategi pembelajaran dan kemampuan menentukan hasil dari 

proses pembelajaran. Strategi WO yang baik sebagai strategi pembelajaran akan memberikan 

dampak yang baik terhadap kualitas pembelajaran . Dari hasil penelitian yang lalu dari 

penggunaan strategi WO dan IS ternyata masih ada satu penelitian yang harus dijawab. 

 

2.7. Kerangka Berpikir 
 

2.7.1. Interaksi antara media pembelajaran dengan sikap siswa 

Penggunaan strategi pembelajaran sangat berkaitan dengan karakteristik siswa. Kemampuan 

awal merupakan salah satu bagian dari karakteristik tersebut. Kemampuan awal yang 

dikelompokkan menjadi kelompok dengan kemampuan awal tinggi dan rendah. Seringkali 

dipengaruhi oleh penggunaan strategi tersebut penggunaan strategi WO dimungkinkan untuk 

berinteraksi dengan kemampuan awal siswa sehingga mempengaruhi pencapaian penguasaan 

konsep IPS. Pembelajaran berisikan langkah-langkah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa, 

dalam langkah-langkah pembelajaran tertentu mengakibatkan peningkatan pemahaman konsep 

siswa pada tingkat kemampuan awal siswa tertentu. Pengaruh perlakuan pembelajaran terhadap 

peningkatan pemahaman konsep belajar siswa bagi tingkat kemampuan awal siswa tentu akan 

berbeda.  
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Berdasarkan dugaan maka kombinasi yang dimaksud adalah peningkatan pemahaman konsep 

pembelajaran strategi pembelajaran WO akan lebih efektif dari pada pembelajaran dengan 

strategi IS pada kelompok siswa berkemampuan awal tinggi dan peningkatan penguasaan konsep 

belajar dengan strategi IS akan lebih efektif dari pada dengan strategi WO pada kelompok siswa 

berkemampuan awal rendah. Berdasarkan dugaan kombinasi ini yang memungkinkan ada 

interaksi antara pembelajaran dan tingkat kemampuan awal dalam meningkatkan pemahaman 

konsep belajar siswa. 

 

 

2.7.2 Perbedaan Pemahaman Konsep yang Pembelajarannya Menggunakan Strategi 

Wankat Oreovocz dan Inkuiri Sosial 

 

 

Upaya perbaikan proses pembelajaran dengan melakukan penelitian eksperimen. Siswa sering 

mengalami kesulitan dalam memahami pengetahuan tertentu, hal ini dapat terjadi dikarenakan 

pengetahuan yang mereka terima tidak berhubungan dengan pengetahuan sebelumnya serta 

lingkungan mereka. Dapat pula dikatakan kemampuan awal yang dimiliki siswa akan 

berpengaruh pada tingkat berfikir dalam pemahaman konsep selanjutnya. Oleh karena itu perlu 

adanya strategi pembelajaran yang bersifat nyata.  

 

Hubungan antara pengetahuan lama, pengetahuanbaru dan dunia nyata memberikan kontribusi 

untuk meningkatkan pemahaman penguasaan konsep dalam pembelajaran khususnya  

pembelajaran IPS. Penerapan strategi yang tepat akan sangat menunjang tercapainya penguasaan 

konsep yang maksimal yang akhirnya meningkatkan hasil prestasi belajar mereka. Pada 

penelitian ini digunakan dua perlakan pembelajaran yaitu: strategi Wankat –Oreovocz (WO) dan 

Inkuiri sosial (IS).  
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Salah satu strategi yang dianggap mampu meningkatkan pemahaman konsep adalah 

pembelajaran dengan strategi WO yang memiliki peluang untuk pengembangan kreativitas 

akademik. Masing-masing siswa diberikan gairah belajar agar mereka mampu menyenangi 

materi pembelajaran dan lebih cepat menangkap konsep yang diberikan, dilanjutkan dengan 

memahami masalah yang terbagi menjadi dua kegiatan. Pertama mendefinisikan hal-hal yang 

diketahui dan tidak diketahui siswa di mana dalam kegiatan ini, siswa dituntut untuk mengubah 

permasalahan tersebut ke dalam simbol.  Kedua mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi 

siswa dengan tanya jawab. Dan pada kegiatan akhir setelah kegiatan perencanaan, pengerjaan, 

dan pengoreksian, terdapat generalisasi agar siswa lebih memahami apa yang telah / baru saja 

dipelajari. 

 

WO adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai 

masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama. Strategi pemecahan masalah Wankat dan 

Oreovocz adalah strategi pemecahan masalah di mana dalam pelaksanaannya melalui 7 tahap 

yaitu I can, Define, Explore, Plan, Do It, Check, Generalize. Wena (2011;21) juga 

mengungkapkan bahwa terdapat tiga karakteristik pemecahan masalah, yaitu (1) pemecahan 

masalah merupakan aktivitas kognitif, tetapi dipengaruhi oleh perilaku, (2) hasil-hasil 

pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan atau perilaku dalam mencari pemecahan, dan (3) 

pemecahan masalah merupakan suatu proses tindakan manipulasi dari pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya. 

 

Strategi pembelajaran Inkuiri Sosial merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan 

kepada siswa. IS merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial (social family) 
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subkelompok konsep masyarakat (concept of society). strategi inkuiri sosial menekankan kepada 

aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inkuiri 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya 

berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka 

berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.  

 

Pada kondisi pembelajaran Tahap orientasi merupakan tahap awal dari strategi inkuiri ilmu 

sosial. Dalam tahap ini guru harus mengembangkan rasa peka terhadap masalah-masalah sosial 

atas objek yang dibahas, tahap kedua dari strategi ini adalah proses pengembangan hipotesis 

sejelas mungkin, hipotesis yang diajukan dapat dijadikan penuntun pada proses inkuiri 

selanjutnya, tahap definisi yaitu hipotesis yang diajukan diklarifikasi dan didefinisikan, sehingga 

semua kelompok siswa dapat memahami dan mengomunikasikan permasalahan yang dibahas, 

kemudian eksplorasi dalam tahap ini hipotesis yang diajukan diperluas atau dianalisis, 

implikasinya, asumsinya, dan kesimpulan awal yang mungkin dilakukan dari hipotesis tersebut.  

 

Dari tahap ini dapat memunculkan tujuan dari mempelajari ilmu sosial, yakni menumbuhkan 

pengetahuan siswa dalam melihat gejala-gejala sosial dilingkungan sekitar mereka, kemudian 

Pengumpulan bukti dan fakta yang dibutuhkan untuk mendukung hipotesis dikumpulkan, sesuai 

dengan karakteristik hipotesis yang diajukan, dalam hal ini guru dituntut untuk membimbing 

siswa dalam mengumpulkan data mengenai fakta yang telah mereka temukan dalam mendukung 

hipotesis.  
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2.7.3 Perbedaan Peningkatan Pemahaman Konsep yang Pembelajarannya Menggunakan 

Strategi Wankat-Oreovocz dan Inkuiri Sosial pada Siswa Berkemampuan Awal 

Tinggi dan rendah. 
  

 

Kemampuan awal merupakan bekal awal siswa untuk mempelajari materi. Kemampuan awal 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep. Strategi pembelajaran 

sangat berhubungan dengan hasil belajar serta dapat memberikan keuntungan baik pada siswa 

kelompok bawah maupun kelompok atas. Pemilihan strategi pembelajaran sangat mempengaruhi 

proses pembelajaran dan berpengaruh pada hasil akhir dalam bentuk pemahaman. Semakin baik 

strategi pembelajaran  akan semakin baik peningkatan pemahaman siswa. 

 

Penerapan strategi WO siswa dengan kemampuan awal tinggi akan mampu melakukan 

pembelajaran yang mandiri sehingga pembelajaran berupapemberian masalah atau soal berupa 

penyelidikan authentik guna memahami konsep materi. Kompetensi yang dicapai bisa lebih 

maksimal. Di sisi lain, kemampuan siswa yang tinggi pada implementasi strategi pembelajaran 

IS diduga dalam peningkatan pemahaman konsep tidak efektif dari pada strategi pembelajaran 

WO. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka diduga strategi pembelajaran IS pada siswa yang berkemampuan 

awal rendah diperoleh peningkatan pemahaman konsep lebih efektif dibandingkan dengan siswa 

yang berkemampuan awal rendah sedangkan strategi pembalajaran IS untuk siswa yang 

berkemampuan awal tinggi. 

 

 

 

 

 



48 

 

Sehingga kerangka berpikir ini dapat dituangkan pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

 

2.8. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis 1 

H1: Ada interaksi antara kemampuan awal siswa dan strategi pembelajaran WO dan IS dengan 

pemahaman konsep. 

Hipotesis 2 

H1: Ada perbedaan pemahaman konsep antara strategi pembelajaran WO dan IS, WO lebih 

tinggi dari IS 

Hipotesis 3 

H1: Ada perbedaan pemahaman konsep pada strategi pembelajaran WO dan IS pada siswa 

kemampuan awal tinggi, WO lebih tinggi dari IS 

Hipotesis 4 

H1: Ada perbedaan pemahaman konsep pada strategi pembelajaran WO dan IS pada siswa 

kemampuan awal rendah, WO lebih tinggi dari IS 

Post tes 

Wacant dan 

Oreovocz 

 

Inkuiri Sosial 

Kelas 

VIII G 

Post test 

Kelas 

VIII C 
Pre tes 

Pre tes 

Penguasaan 

Konsep 

Penguasaan 

Konsep 


