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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembelajaran IPS adalah studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial, 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. 

Pembelajaran IPS ditujukan agar siswa peka terhadap masalah-masalah di 

lingkungan sosialnya. Pembelajaran IPS tersebut dapat menjadi 

pembelajaran sebagai pengembangan keterampilan diri siswa. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, siswa akan diberikan pengetahuan mengenai 

kehidupan sosial serta masalah-masalah yang terjadi, siswa juga dapat 

mempelajari hal tersebut sebagai bahan untuk menjadi warga negara dan 

pribadi yang baik. 

Menurut Maryani dan Syamsudin (2009) bahwa “IPS merupakan 

kurikulum sekolah yang membantu mengembangkan keterampilan siswa”. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya menambah wawasan siswa 

namun pembelajaran IPS juga dapat mengembangkan keterampilan serta 

Keterampilan yang dapa menunjang kehidupan siswa di masa depan. 

Pembelajaran IPS harus dikembangkan dalam suatu pembelajaran yang 

efektif agar semua tujuan tersebut dapat dicapai. Metode konvensional yang 

saat ini masih sering digunakan dirasa kurang tepat untuk menjadikan 

pembelajaran IPS lebih menarik dan efektif.  

Inovasi model pembelajaran yang menarik juga perlu diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran IPS. Selain untuk mengembangkan kegiatan 

belajar mengajar juga dapat menumbuhkan keterampilan-keterampilan yang 

akan berguna untuk kehidupan siswa. Metode pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh guru diantaranya adalah metode pembelajaran kontekstual 

yang mana dapat diterapkan oleh guru untuk mengefektifkan kegiatan 

pembelajaran dan juga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

dikelas tersebut. 

Metode inkuiri merupakan salah satu bagian dari pembelajaran 

kontekstual, dimana metode inkuiri adalah bagian dari model pembelajaran 

berbasis proyek. Model pembelajaran kontekstual memusatkan 

pembelajaran kepada siswa sehingga dalam model pembelajaran berbasis 
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proyek metode inkuiri lebih menekankan kepada siswa untuk belajar 

mandiri, mencari informasi, mengolah data dan menyajikannya kedalam 

sebuah karya. Sehingga metode inkuiri dapat dikatakan sebuah metode yang 

kontekstual karena pusat pembelajaran merupakan siswa itu sendiri untuk 

mengolah data secara mandiri. 

Metode inkuiri menekankan pada mencari informasi secara mandiri 

dalam sebuah kelompok dan menyajikan hasil temuan dalam bentuk karya. 

Metode tersebut perlu dilakukan dalam kegiatan kerja kelompok 

dikarenakan siswa akan membuat sebuah karya berdasarkan hasil diskusi 

bersama kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode inkuiri adalah 

salah satu metode yang relevan untuk melatih kerjasama siswa. Metode 

inkuiri akan mendorong siswa untuk bersama-sama mencari sebuah 

informasi dan merumuskan hasil diskusi bersama dengan teman-temannya 

lalu disusun dalam sebuah karya. 

Kerjasama yang dilakukan oleh siswa akan membuat tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai dengan lebih mudah. Menurut Rochaniningsih 

dan Masruri (2015) menyatakan bahwa “Kerjasama dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai 

tujuan bersama”. Kerjasama yang baik antar individu akan menghasilkan 

pekerjaan atau tugas yang baik serta tugas tersebut akan lebih cepat 

terselesaikan. Melalui kegiatan kerjasama dapat dilihat berbagai aspek 

keterampilan yang dimiliki oleh siswa dan juga untuk melihat 

perkembangan pemahaman materi yang ditangkap oleh siswa.  

Kemampuan kerjasama dianggap kemampuan yang penting dalam 

hal menghadapi kehidupan bermasyarakat, kemampuan ini dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah. Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan Johnson, Roger dan Edythe dalam Apriono (2013) yang 

menyatakan bahwa: 

“Sama seperti seorang pendidik harus mengajarkan keterampilan 

akademis, keterampilan kerjasama juga harus diberikan kepada 

peserta didik, karena tindakan ini akan bermanfaat bagi mereka 

untuk mengembangkan kerja kelompok, dan menentukan bagi 

keberhasilan hubungan sosial di masyarakat”.  

Maka dari itu kemampuan kerjasama menjadi suatu kemampuan yang 

penting untuk dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. 
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Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru IPS menerapkan metode inkuiri di kelas VII F-H pada 

pembelajaran IPS. Sebelumnya guru telah melaksanakan metode inkuiri 

pada kelas F dan G pada saat materi pembelajaran “Kehidupan Masyarakat 

Indonesia Pada Masa Praaksara, Hindu-Buddha hingga Masuknya Islam” 

terbukti mengembangkan keterampilan kerjasama siswa. Penerapan yang 

sama dilakukan oleh guru untuk mengembangkan keterampilan kerjasama 

di kelas VII H, guru mengatakan kelas VII H memiliki karakter yang unik, 

dikarenakan siswanya mudah sekali bosan namun sangat cepat menyerap 

materi pembelajaran. Penerapan metode inkuiri juga dilakukan oleh guru 

untuk menarik minat siswa pada pembelajaran IPS dan juga 

mengembangkan keterampilan kerjasama yang sudah dimiliki oleh siswa 

sebelumnya. 

Pada saat kegiatan pembelajaran IPS dengan menggunakan metode 

inkuiri berlangsung, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara 

acak, setelah terbentuknya kelompok, guru memberikan tugas yang berbeda 

kepada setiap kelompok, lalu guru meminta siswa untuk mencari data, 

mengamati serta mengolah data yang mereka dapatkan. Hasil yang telah 

diperoleh dituangkan ke dalam media karton berupa mind map, siswa 

diminta berkreasi dengan kelompoknya untuk menyajikan hasil diskusi dan 

hasil pengolahan data yang telah mereka lakukan. Pada saat kegiatan 

tersebut berlangsung, guru berkeliling untuk melihat perkembangan 

pekerjaan siswa dan juga guru membantu siswa apabila mereka kesulitan 

mencari informasi atau data yang relevan. Kegiatan penyajian hasil dalam 

media karton memberikan daya tarik tersendiri untuk siswa karena mereka 

berlomba untuk menciptakan hasil yang terbaik dari teman-temannya. 

Berdasarkan pengamatan dari kegiatan pembelajaran serta hasil yang 

disajikan oleh siswa terlihat bahwa keterampilan kerjasama siswa muncul 

karena pemilihan metode yang tepat serta peran guru yang mendorong 

siswa untuk mau bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Guru terus 

memotivasi siswa untuk berdiskusi agar mendapatkan hasil yang terbaik 

dan pada saat siswa membuat hasil dalam media karton guru mengatakan 

yang paling rapih, lengkap dan cepat akan diberikan reward, hal tersebut 

memacu siswa untuk bekerjasama agar tugas penyusunan dalam media 
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karton dapat selesaikan dengan cepat namun rapih dan lengkap sesuai 

dengan permasalahan yang mereka kaji. 

Dalam kegiatan bekerjasama siswa dituntut untuk membuka diri 

dengan anggota kelompoknya agar komunikasi berjalan dengan lancar dan 

tujuan-tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai. Menurut Maasawet 

(2011) “Kerjasama adalah saling mempengaruhi antar kelompok, maka 

yang perlu dilakukan dalam bekerjasama adalah sebagai berikut: a) 

Membangun dan membagi suatu tujuan yang lumrah; b) Sumbangkan 

pemahaman tentang permasalahan; pertanyaan, wawasan, dan pemecahan, 

c) Setiap anggota memperkuat yang lain untuk berbicara dan berpartisipasi, 

dan menentukan kontribusi (sumbangan) mereka; d) Bertanggung jawab 

terhadap yang lain dan e) Bergantung pada yang lain”. Jika hal tersebut 

belum muncul pada diri siswa maka kerjasama tersebut tidak akan terjadi 

dan kegiatan pembelajaran pun akan terganggu. 

Pada umumnya permasalahan kerjasama banyak ditemukan dalam 

kelas dikarenakan siswa yang lebih senang mengerjakan tugas secara 

individu. Selain itu pengelompokkan di dalam kelas yang dilakukan secara 

acak banyak membuat siswa menjadi tidak mau bekerjasama, siswa masih 

sulit menerima teman sekelompokknya yang bukan teman dekatnya. 

Terkadang siswa lebih senang untuk memilih teman kelompoknya agar bisa 

memilih teman yang akrab, namun hal tersebut mengakibatkan beberapa 

siswa tidak mendapat kelompok dan jumlah anggota kelompok menjadi 

tidak seimbang. Permasalahan tersebut sesuai dengan permasalahan yang 

ditemukan pada penelitian yang dilakukan Rochaniningsih dan Masruri 

(2015) bahwa “Guru sering kewalahan dalam membentuk kelompok 

diskusi, karena peserta didik hanya mau menjadi satu kelompok dengan 

teman akrabnya”.  

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa siswa dikelas VII H 

senang untuk bekerjasama asalkan dengan metode yang menarik. Fakta unik 

tersebut menjadi sebuah daya tarik bahwa keterampilan sikap kerjasama 

siswa harus didasari oleh penerapan metode yang tepat. Siswa merasa pada 

saat guru menerapkan metode yang membosankan maka kegiatan 

penyelesaian tugas secara berkelompok juga akan menjadi membosankan, 

guru berperan penting dalam mengembangkan keterampilan kerjasama 

tersebut. Metode yang menarik dapat membantu guru tidak hanya dalam 
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mengembangkan keterampilan kerjasama siswa namun dapat membantu 

dalam menarik minat belajar siswa, mengembangkan daya tangkap siswa 

terhadap pembelajaran IPS serta membantu siswa untuk menyelesaikan 

tugas dengan cepat. 

 Terdapat beberapa penelitian yang dapat mengembangkan 

keterampilan kerjasama yaitu sepeti menurut penelitian yang dilakukan 

Febrianti (2010) mengenai penerapan metode role playing berbasis isu 

sosial disekitar siswa untuk mengembangkan kerjasama antar siswa dalam 

materi hubungan sosial mata pelajaran IPS, penelitian tersebut dilakukan di 

SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung. Dalam penelitian terlihat siswa 

belum memiliki rasa kepedulian saling bantu dengan siswa lainnya untuk 

membangun kerjasama, siswa kurang memiliki hubungan emosional dalam 

membangun kerjasama dalam kelompok pada pembelajaran IPS, hal 

tersebut menjadi latar belakang penelitian tersebut dilakukan dan 

menunjukkan bahwa pada sekolah SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung, 

Keterampilan kerjasama siswa belum muncul dan perlu untuk ditumbuhkan 

dalam pembelajaran IPS.  

Guru IPS menerapkan metode inkuiri kepada setiap kelas untuk 

menarik minat siswa, membantu siswa dalam memahami materi dan juga 

untuk mengembangkan keterampilan kerjasama siswa. Menurut 

Suhardiman dan Hamdi (2012) “Inkuiri adalah salah satu cara belajar atau 

penelaahan suatu masalah yang bersifat mencari pemecahan masalah 

dengan cara yang kritis”. Metode tersebut yang dilaksanakan oleh guru 

dengan tujuan agar siswa mampu memecahkan masalah secara kritis dengan 

cara bekerjasama. 

Selain itu terdapat penelitian lain yang menunjukkan manfaat dari 

metode inkuiri yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Jufri (2010) 

menunjukkan bahwa “Keterampilan berpikir siswa yang belajar dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran sains berbasis inkuiri berbeda 

signifikan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran melalui perangkat 

non pembelajaran sains berbasis inkuiri, hal tersebut dilihat dari rata-rata 

skor keterampilan berpikir siswa sebagai akibat dari penggunaan perangkat 

pembelajaran sains berbasis inkuiri lebih tinggi dari siswa yang belajar 

menggunakan perangkat non pembelajaran sains berbasis inkuiri”.  
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Hal yang menjadi daya tarik dan fenomena di SMP Negeri 7 

Bandung terutama di kelas VII H yang mendapatkan penerapan metode 

inkuiri oleh guru IPS. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai 

alasan mengapa guru IPS memilih metode inkuiri di kelas VII H yang 

diterapkan pada saat materi mengenai “Kehidupan Masyarakat Indonesia 

Pada Masa Praaksara, Hindu-Buddha hingga Masuknya Islam”. Dalam 

materi tersebut terdapat banyak sekali penjelasan yang tentunya sulit untuk 

dipahami oleh siswa secara cepat, materi sejarah juga terkenal dengan 

hafalan yang cukup banyak sehingga banyak pula siswa yang merasa bahwa 

pembelajaran IPS pada saat materi sejarah sangat tidak menarik.  

Dari hasil observasi awal peneliti ingin meneliti beberapa hal terkait 

fenomena unik yang peneliti temukan di kelas VII H SMP Negeri 7 

Bandung diantaranya, tujuan dan alasan apa yang mendasari guru sehingga 

diterapkannya metode inkuiri pada pembelajaran IPS dan juga peneliti ingin 

mengetahui bagaimana cara guru tersebut menerapkan metode inkuiri. 

Mengingat bahwa kelas VII H dirasa sudah memiliki keterampilan 

kerjasama yang baik bahkan minat belajar siswa kelas VII H juga tergolong 

baik. Hal-hal tersebut menguatkan keinginan peneliti untuk meneliti 

fenomena yang menurut peneliti unik di kelas VII H SMP Negeri 7 

Bandung. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN METODE 

INKUIRI DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN 

KERJASAMA SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS DI KELAS VII-H 

SMPN 7 BANDUNG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa guru memilih metode inkuiri dalam pengembangan 

keterampilan kerjasama siswa  pada pembelajaran IPS di kelas 

VII H SMP Negeri 7 Bandung? 

2. Bagaimana langkah-langkah metode inkuiri pada pembelajaran 

IPS kelas VII H SMP Negeri 7 Bandung? 
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3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru  dalam penerapan 

metode inkuiri dalam mengembangkan keterampilan kerjasama 

pada pembelajaran IPS di kelas VII H SMP Negeri 7 Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan alasan guru memilih metode inkuiri dalam 

mengembangkan keterampilan kerjasama pada pembelajaran 

IPS. 

2. Mendeskripsikan guru melaksanakan metode inkuiri dalam 

mengembangkan keterampilan kerjasama pada pembelajaran 

IPS. 

3. Mendeskripsikan kendala yang guru hadapi dalam penerapan 

metode inkuiri dalam meningkatkan keterampilan kerjasama 

pada pembelajaran IPS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat secara rinci sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

ilmu mengenai penerapan metode inkuiri dalam pengembangan 

keterampilan kerjasama siswa. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat menjadi acuan untuk bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi siswa 

  Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

menumbuhkan keterampilan kerjasama dalam mata pelajaran 

IPS. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan dan 

acuan siswa dalam mengembangkan keterampilan 

kerjasamanya dalam kegiatan pembelajaran dikelas. 
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b.  Bagi guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi guru 

untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk 

membantu pembelajaran didalam kelas. Penelitian ini juga 

dapat menjadi sumber yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengembangkan berbagai aspek kemampuan siswa, seperti 

aspek keterampilan kerjasama yang diteliti dalam penelitian ini. 

c.  Bagi peneliti 

 Penelitian ini menjadi pengalaman bagi peneliti untuk 

mempelajari penerapan metode inkuiri terhadap keterampilan 

kerjasama siswa pada pembelajaran IPS. Penelitian ini juga 

menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk lebih 

mengembangkan kreativitasnya dalam menerapkan model 

pembelajaran lainnya yang dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran IPS kedepannya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu pada bagian pertama berisikan 

judul yaitu, “Penerapan Metode Inkuiri dalam Pengembangan Keterampilan 

Siswa Pada Pembelajaran IPS”.  Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi 

sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Dibawah ini akan dijelaskan sistematika penelitian ini. 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. Dalam latar belakang akan dijelaskan secara 

garis besar mengenai latar belakang permasalahan yaitu penggunaan 

metode inkuiri dalam pengembangan keterampilan kerjasama siswa. 

Selain itu berisi tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan yang akan 

dikaji adalah “Penerapan Metode Inkuiri dalam Pengembangan 
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Keterampilan Kerjasama Siswa Pada pembelajaran IPS”. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka kajian pustaka akan 

membahas; Pertama, membahas mengenai metode inkuiri. Kedua, 

mengenai pengertian dan indikator kerjasama. Ketiga, membahas 

mengenai pembelajaran IPS. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan oleh peneliti. Dalam metodologi tersebut mencakup 

desain penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta 

prosedur dan tahap penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan membahas hasil yang peneliti peroleh selama 

penelitian, hasil tersebut akan dijadikan pembahasan. Dalam hasil 

penelitian ini peneliti akan mengolah data tersebut hingga 

menghasilkan suatu temuan yang akan dibahas secara rinci dan 

peneliti akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan 

masalah. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab kesimpulan ini akan berisi penutup yang memaparkan jawaban 

atas permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah secara 

singkat dan saran untuk penelitian selanjutnya.        

 

 


