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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maetode ceramah yang digunakan
guru belum optimal sehingga berakibat pada hasil belajar IPS siswa. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas
VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada materi kelangkaan
melalui metode inquiry. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas
yang terdiri atas 4 tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Penelitian ini dilakukan di kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten
Solok yang berjumlah 24 orang. Untuk mendapatkan data tentang tindakan yang
telah dilakukan penulis melakukan observasi dan melaksanakan tes tertulis. Data
yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis
data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran IPS melalui metode inquiry dapat meningkatkan hasil belajar IPS
siswa kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada materi
kelangkaan.

Kata kunci: hasil belajar, pembelajaran IPS, kelangkaan, strategi inquiry

PENDAHULUAN

Sumantri (2001:44) menyatakan bahwa pendidikan IPS di sekolah adalah

penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan

agama yang disusun dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

pendidikan. Sumantri (2001:44) mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran IPS

antara lain: (1) menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi,

negara dan agama; (2) menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan; dan

(3) menekankan pada reflective inquiry.

Menurut Sapriya (2011:201), tujuan mata pelajaran IPS antara lain: (1)

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan
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lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam

kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai

sosial dan kemanusiaan; dan (4) memiliki kemampuan berkomunikasi,

bekerjasama berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,

nasional, dan global.

Ilmu ekonomi pada intinya merupakan ilmu yang mempelajari tentang

bagaimana manusia, baik individu maupun kelompok melakukan pemilihan

terhadap sumber daya yang langka. Salah satu caranya, yaitu memproduksi

berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi berbagai macam kebutuhan.

Inti dari ilmu ekonomi adalah adanya kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu

keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang

diproduksi atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia jauh lebih

banyak dari apa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti barang itu sedikit atau

terbatas, tetapi adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia dan barang yang

tersedia. Jika manusia tidak dihadapkan pada kelangkaan atau jika keinginan

manusia dapat sepenuhnya terpenuhi, tentu manusia tidak perlu melakukan

efisiensi penggunaan sumber-sumber daya.

Berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di kelas VII.A

SMPN 8 Lembah Gumanti, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua

permasalahan utama. Pertama, rendahnya hasil belajar IPS siswa. Hasil

belajar tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan

dalam proses pembelajaran. Hal ini dilihat dari 24 orang siswa, terdapat

16 orang siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM mata

pelajaran IPS yang ditetntukan dengan nilai 60. Kedua, siswa masih

kurang mampu dalam memahami mataeri dan kasus-kasus kelangkaan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS adalah

strategi inquiry. Pengajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang
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berpusat pada siswa dimana kelompok siswa inquiry kedalam suatu isu atau

mencari jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang

digariskan secara jelas dan sturktural kelompok (Hamalik, 2011:220). Menurut

Trianto (2011:135), strategi inquiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Amri dan Ahmadi (2011:117) menyatakan bahwa inquiry sebagai strategi

pembelajaran memiliki beberapa keuntungan, seperti: (1) mendorong siswa

berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri; (2) menciptakan suasana akademik

yang mendukung berlangsungnya pembelajaran yang berpusat pada siswa; (3)

membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif; (4) meningkatkan

pengharapan sehingga siswa mengembangkan ide untuk menyelesaikan tugas

dengan caranya sendiri; (5) mengembangkan bakat individual secara optimal;

dan (6) menghindarkan siswa dari cara belajar menghafal.

Dengan demikian, siswa mendapat kesempatan untuk merumuskan

masalah yang dihadapinya, membuat konsep, dan prinsip melalui pengalaman

secara langsung. Jadi, siswa bukan hanya belajar dengan membaca kemudian

menghafal materi dari buku-buku teks atau berdasarkan informasi dan ceramah

dari guru saja, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berlatih

mengembangkan ketrampilan berpikir. Berdasarkan hasil refleksi terhadap

pembelajaran yang dilaksanakan, maka penulis akan melakukan Penelitian

Tindakan Kelas yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPS pada Materi

Kelangkaan Siswa Kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten Solok

melalui Strategi Inquiry”.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri atas 4

tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini

dilakukan di kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Subyek
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penelitian pada penelitian ini yaitu siswa kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti

Kabupaten Solok yang berjumlah 24 orang. Untuk mendapatkan data tentang

tindakan yang telah dilakukan penulis melakukan observasi dan melaksanakan

tes tertulis. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan

menggunakan model analisis data kualitatif berdasarkan hasil observasi dan

analisis data kuantitatif yakni analisis data dimulai dengan menelaah sejak

pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Tahap ini dilakukan dengan merencanakan dokumen-dokumen dan

instrument berupa: silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) dengan indicator pencapaian kompetensi 3.3.1 yaitu: mendeskripsikan

kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, menyiapkan lembar evaluasi,

lembar observasi, dan menyediakan alat bantu berupa media tentang

kelangkaan.

b. Pelaksanaan

Pada kegiatan pendahuluan, langkah-langkah pembelajaran yang

dilaksanakan, yaitu: peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan

berdoa, peserta didik bersama guru mengondisikan kelas, guru menyampaikan

kompetensi yang akan dicapai yaitu tentang Kelangkaan dan Kebutuhan

manusia, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang

akan dilakukan, dan guru menyampaikan lingkup penilaian yang akan

digunakan.

Pada kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan

antara lain: (1) peserta didik mengamati gambar ledakan penduduk dan

mengaitkannnya dengan ketersediaan sumber daya alam sesuai dengan materi

yang akan dipelajari, (2) peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok

untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari
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hasil pengamatan, (3) peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang

ingin diketahui telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, (4) satu di antara

peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan pertanyaan di

papan tulis, (5) apabila hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan yang

telah dituangkan, belum semuanya mencakup tujuan pembelajaran, maka guru

dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan tujuan pembelajaran, (6)

dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan informasi/ data untuk

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti:

membaca Buku Siswa, serta referensi lain yang relevan, termasuk internet, (7)

peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi yang telah

dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan yang telah

dirumuskan, (8) peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok

untuk mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah

dirumuskan, (9) peserta didik dalam kelompok penyaji diminta

mempresentasikan hasil simpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah

dirumuskan, dan (10) kelompok lain sebagai kelompok penyanggah diminta

member tanggapan atas hasil simpulan kelompokyang dipresentasikan.

Selanjutnyan pada kegiatan penutup, langkah-langkah pembelajaran

yang dilakukan adalah: peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-

hal yang belum dipahami, guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang

disampaikan oleh peserta didik, peserta didik diminta melakukan refleksi

terhadap proses pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan

dan model pembelajaran yang digunakan, peserta didik diberi pesan tentang

nilai dan moral, serta peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil

diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan

untuk dikumpulkan kepada guru.
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c. Pengamatan

Tahap pengamatan terhadap keberhasilan tindakan selama proses

pembelajaran diamati selama tindakan dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan

oleh pengamat, yaitu teman sejawat yang membantu mengamati kegiatan yang

dilakukan oleh guru. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari

aktivitas belajar siswa. Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam

pembelajaran melalui strategi inquiry.

Dari 10 aspek pengamatan sebagai indikator aktivitas siswa yang

terlaksana baru 6 aspek dan 4 aspek belum terlihat. Pada siklus I, dilihat dari

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan pengamatan observer,

siswa yang mengajukan pertanyaan hanya 16 orang yang dengan persentase

66,7%, memperhatikan guru menjelaskan materi 17 orang dengan persentase

70,8%, dan yang menjawab pertanyaan guru 17 orang dengan persentase 70,8%

dan 18 orang siswa mau mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dengan

persentase 75%. Pada siklus II, terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa yang

telah mencapai hasil yang signifikan. Siswa yang mengajukan pertanyaan hanya

19 orang yang dengan persentase 79,2%, memperhatikan guru menjelaskan

materi 19 orang dengan persentase 79,2%, dan yang menjawab pertanyaan guru

21 orang dengan persentase 87,5% dan 20 orang siswa mau mempresentasikan

hasil kerjanya di depan kelas dengan persentase 83,3%.

d. Refleksi

Kegiatan refleksi dilakukan secara bersama-sama antara peneliti dengan

pengamatan di setiap akhir proses pembelajaran berlangsung. Adapun hasil

refleksi pada pelaksanaan pembelajaran melalui strategi inquiry, antara lain:

persiapan mengajar yang belum menggambarkan pembelajaran yang aktif dan

kreatif; kurangnya memotivasi siswa dalam belajar; kurangnya variasinya teknik

dalam menerapkan strategi inquiry pada proses belajar mengajar; kurangnya

pembimbingan siswa sehingga tidak fokus pada pembelajaran; dan penguasaan

kelas kurang terkontrol.
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2. Pembahasan

Pelaksanaan pembelajaran IPS pada materi kelangkaan melalui strategi

inquiry yang dilakukan oleh guru di kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti

dapat diamati dari pelaksanaan pembelajaran melalui siklus I dan Siklus II.

Adapun gambaran hasil belajar pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel Hasil Belajar Siklus I dan II

No. Tes
Siklus KKM Rata-

Rata
Ketuntasan

Tuntas % T. Tuntas %
1 Siklus I 60 70,63 17 71 7 29

2 Siklus II 60 77,92 22 92 2 8

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada siklus I, rata-rata

hasil belajar IPS siswa pada materi kelangkaan mencapai rata-rata 70,63 dengan

rincian 71% siswa sudah berada pada kategori tuntas sedangkan 29% siswa

belum berada pada kategori tuntas. Selanjutnya, pada siklus II terjadi

peningkatan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata hasil belajar IPS siswa pada

materi kelangkaan mencapai rata-rata 77,92 dengan rincian 92% siswa sudah

berada pada kategori tuntas sedangkan 8% siswa belum berada pada kategori

tuntas. Selain itu, tabel di atas menunjukkan peningkatan sebesar 7,29% dari

pencapaian siklus I jika dibandingkan hasil belajar pada siklus II.

Pencapaian hasil belajar yang telah meningkat pada siklus II menunjukkan

suatu analisis bahwa strategi inquiry tepat diterapkan dalam mengatasi

persoalan siswa memamhami materi kelangkaan. Upaya meningkatkan hasil

belajar siswa ke arah yang lebih baik dan berkualitas, seorang guru dituntut

berperan aktif untuk mempersiapkan dan merencanakan serta merumuskan

tujuan pembelajaran, sehingga dengan merumuskan tujuan pembelajaran ini

langkah-langkah yang dilakukan akan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Trianto (2011:135)

yang menyatakan bahwa strategi inquiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar
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yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Selain itu, pada pelaksanaan pembelajaran melalui strategi inquiry siklus

II, guru telah melakukan perbaikan berupa refleksi, antara lain: persiapan

mengajar telah menggambarkan pembelajaran yang aktif dan kreatif; guru telah

memotivasi siswa dalam belajar; telah bervariasinya teknik dalam menerapkan

strategi inquiry pada proses belajar mengajar; pembimbingan siswa dilakukan

guru sehingga fokus pada pembelajaran; dan penguasaan kelas sudah terkontrol.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan melalui pelaksanaan penelitian, maka

dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi inquiry dapat meningkatkan hasil

belajar IPS siswa Kelas VII.A SMPN 8 Lembah Gumanti pada materi kelangkaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan 3 hal bahwa: (1) perlunya

penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran IPS khususnya dalam materi

kelangkaan (2) diharapkan guru dalam proses belajar mengajar membiasakan

menggunakan teknik yang bervariasi; dan (3) hasil yang dicapai melalui strategi

inquiry sangat positif sehingga dapat menerapkan strategi belajar atau tindakan

tersebut dalam proses pembelajaran yang relevan.
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