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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPS 

IPS yang juga dikenal dengan nama social studies adalah kajian mengenai 

manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. IPS 

mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya di lingkungan sendiri, 

dengan tetangga yang dekat sampai jauh. IPS juga mengkaji bagaimana manusia 

bergerak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, IPS mengkaji 

tentang keseluruhan kegiatan manusia. 

Sebutan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dalam dunia 

pendidikan dasar dan menengah di negara kita, secara historis muncul bersamaan 

dengan diberlakukannya Kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1975. IPS 

memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan 

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

multidimensional bahkan cross-diciplinary (Numan Somantri, 2001: 101). 

Karakteristik ini terlihat dari perkembangan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah 

yang cakupan materinya semakin meluas. Dinamika cakupan semacam itu dapat 

dipahami mengingat semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang 

memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, ilmu 

pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan, bahkan sistem kepercayaan. 

Dengan cara demikian pula diharapkan pendidikan IPS terhindar dari sifat 

ketinggalan zaman, di samping keberadaannya yang diharapkan tetap koheren 

dengan perkembangan sosial yang terjadi. 

Dalam Kurikulum 2006, mata pelajaran IPS disebutkan sebagai salah satu 

mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI sampai SMP/MTs. Mata 

pelajaran ini mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI, mata pelajaran IPS memuat 

materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, 

peserta didik disiapkan dan diarahkan agar mampu menjadi warga negara 
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Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. 

Berdasarkan paparan di atas, dalam perspektif formal dan realistik, IPS di 

tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik 

sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai 

kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. 

 

Ruang Lingkup IPS di SD 

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi 

sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan 

sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik di SD. Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut (KTSP Standar Isi 2006). 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya  

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

 

Tujuan Pelajaran IPS di SD 

Tujuan pembelajaran IPS (Pusat Kurikulum,2006:7) adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut (KTSP Standar Isi 2006).  

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 

dan lingkungannya 
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Pencapaian tujuan IPS dapat dimiliki oleh  kemampuan peserta didik yang 

standar dinamakan dengan Standar Kompetensi (SK) dan dirinci ke dalam 

Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi dasar ini merupakan standar minium yang 

secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Secara rinci SK dan KD untuk 

mata pelajaran IPS yang ditujukan untuk siswa kelas 4 SD Semester 2 disajikan 

melalui tabel berikut ini. (KTSP, 2006). 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas 4 Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi. 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

  (Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 

Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Standar Kompetensi : 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar . 

Mengenal  perkembangan  teknologi produksi, komunikasi, dan  transportasi serta 

pengalaman  menggunakannya. 

 

2.1.2 Pendekatan Inkuiri 

 Istilah inkuiri berasal dari bahasa inggris “inquiri”, yang secara harafiah 

berarti penyelidikan. Pendekatan ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang 

bernama Suchman. Suchman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu 

yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Oleh karena itu, prosedur ilmiah 

dapat diajarkan secara langsung kepada mereka. 

Sementara menurut Oemar Hamalik (2007 :221) memngemukakan bahwa: 

“inkuiri menuntut guru bertindak sebagai fasilitator, nara sumber, dan penyuluhan 

kelompok”. Pada pelaksanaannya, Inkuiri mengembangkan intelektual tetapi 

seluruh potensi yang ada termasuk pengembangan emosional dan pengembangan 

keterampilan. Pada hakikatnya, inkuiri merupakan suatu proses. Proses ini 

bermula dari rumusan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan bukti, 

menguji hipotesis dan menarik kesimpulan sementara, menguji kesimpulan 

sementara supaya sampai pada kesimpulan yang pada taraf tertentu diyakini oleh 

peserta didik yang bersamgkutan.  Semua tahap dalam proses inkuiri tersebut di 

atas merupakan kegiatan belajar dari siswa (W.Gulo, 2009:93) 

Sementara menurut Hamruni (2012:132), strategi pembelajaran inkuiri 

adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir 

secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan 

melalui tanya jawab antara guru dan siswa. 

Menurut Wina Sanjaya (2011:195), pendekatan inkuiri menekankan kepada 

proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara 

langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan 
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sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing siswa untuk belajar. Inkuiri merupakan metode yang bersifat student 

center (berpusat pada siswa) dan guru disini berperan sebagai pembimbing, 

fasilitator, dan pengarah kerja siswa.Pendekatan inkuiri adalah cara penyajian 

pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses-proses mental dalam 

rangka penemuannya. 

Dari seluruh uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang mencoba memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa untuk merasakan secara nyata proses 

pembelajaran yang melibatkan seluruh aspek kemampuan siswa. Sehingga dengan 

merasakan langsung keterlibatannya pada saat mengikuti kegiatan belajar 

mengajar siswa semakin yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga 

proses belajar mengajar benar-benar terjadi karena siswa aktif dan akhirnya 

terjadilah perubahan pada diri siswa melalui perubahan pengetahuan, pemahaman, 

pengalaman dan tingkah laku. 

 Pendekatan inkuiri ialah pendekatan yang menekankan kepada 

pengembangan intelektual anak. Dalam penggunaan pendekatan inkuiri, ada 

beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap guru, agar pendekatan ini 

benar-benar mencapai suatu keberhasilan dalm proses pembelajaran. 

Menurut Sanjaya,Wina (2006: 199-201) ada beberap prinsip yang perlu 

diperhatikan seorang guru dalam menggunakan pendekatan inkuiri yaitu: 

a. Berorientasi pada pengembangan intelektual 

Maksudnya adalah dalam model pembelajaran ini selain berorientasi 

kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Karena itu kriteria 

keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri 

bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran, 

akan tetapi sejauhmana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. 

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. Guru perlu mengarahkan 

(directing) agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui 

interaksi mereka. 

c. Prinsip bertanya 
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Peran guru yang harus dilakukan dalam mengembangkan model inkuiri 

adalah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa untuk mejawab 

setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses 

berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap 

langkah inkuiri sangat diperlukan. Berbagai jenis dan tehnik bertanya perlu 

dikuasai oleh setiap guru, apakah itu bertanya hanya sekadar untuk meminta 

perhatian siswa, bertanya untuk melacak, bertanya untuk mengembangkan 

kemampuan atau bertanya untuk menguji. 

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, baik otak kiri maupun otak kanan, baik otak reptil, otak 

limbik, maupun otak neokortek. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan 

dan penggunaan otak secara maksimal. 

e. Prinsip keterbukaan  

Dalam pembelajaran siswa perlu diberikan kebebasan untuk mencoba 

sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran 

yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai 

kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas 

guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebearan 

hipotesis yang diajukannya. 

 

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran inkuiri dapat mengkuti langkah-langkah sebagai berikut (Wina 

Sanjaya, 2007 : 201 – 205) : 

1. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengondisikan agar 

siswa siap melaksanakan proses pembelajaran, guru merangsang dan 

mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi 

merupakan langkah yang penting, keberhasilan model ini sangat tergantung 

pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam 

memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan 

orientasi adalah : 

· Menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa 

· Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa 

untuk mencapai tujuan. 

· Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. 

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 memecahkan teka-teki itu. 

Teka-teki yang menjadi masalah dalam berinkuiri adalah teka-teki yang 

mengandung konsep yang jelas yang harus dicari dan ditemukan. Beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, diantaranya : 
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· Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Guru hanya 

memberikan topik yang akan dipelajari, sedangkan bagaimana 

rumusan masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan 

sebaiknya diserahkan kepada siswa. 

· Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang 

jawabannya pasti. Artinya, guru perlu mendorong agar siswa dapat 

merumuskan masalah yang menurut guru jawaban sebenarnya sudah 

ada, tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawabannya secara 

pasti. 

· Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah 

diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu 

dikaji lebih jauh melalui proses inkuiri, guru perlu yakin terlebih 

dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-

konsep yang ada dalam rumusan masalah. 

3. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara hipotesis perlu diuji kebenarannya. 

Salah satu cara guru untuk mengembangkan kemampuan menebak 

(berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban 

sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban 

dari suatu permasalahan yang dikaji. 

4. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam model 

pembelajaran ini mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat 

penting dalam pengembangan intelektual. Tugas dan peran guru dalam 

tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan.  

5. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari 

tingkat keyakinan siswa atas jawaban yag diberikan. Menguji hipotesis 

berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran 

jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi 

harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

6. Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan 

merupakan gong-nya dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai 

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa 

data mana yang relevan. 

 

Sejalan dengan Sanjaya, Hamruni (2011:95) menyebutkan bahwa Langkah- 

langkah kegiatan dalam inkuiri adalah : 

1. Orientasi, langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang 

responsif. 
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2. Merumuskan masalah, merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan 

yang mengandung teka- teki. 

3. Mengajukan hipotesis, jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. 

4. Mengumpulkan data, menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan.  

5. Menguji hipotesis, proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai 

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data.  

6. Merumuskan kesimpulan, proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis.  

 

Menurut Hamruni, langkah awal yaitu dengan orientasi dimana guru harus 

mempersiapkan kondisi kelas, agar siswa merasa siap untuk melakukan proses 

pembelajaran, selanjutnya siswa diberikan suatu permasalahan yang harus 

dipecahkan. Sebelum menuju pengumpulan data, siswa harus merumuskan 

hipotesis atau jawaban sementara.setelah dat terkumpul siswa harus menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan siswa dan terakhir yaitu merumuskan 

kesimpulan.  

Berbeda dengan Hamruni, Trianto (2009:114) menyebutkan langkah- 

langkah kegiatan dalam inkuiri adalah: 

1. Merumuskan masalah 

2. Mengamati atau melakukan observasi 

3. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, tabel, 

dan karya lainnya. 

4. Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman 

sekelas, guru, atau audiensi yang lain 

Menurut Trianto, langkah-langkah dalam pembelajaran ini sedikit berbeda 

dengan pendapat yang dikemukakan Hamruni dan Sanjaya. Letak perbedaannya 

ialah pada tahap pertama siswa langsung merumuskan masalah, kemudian siswa 

melakukan pengamatan atau observasi. Kegiatan dilanjutkan dengan menyajikan 

hasil dalam bentuk laporan dan kegiatan akhir mengkomunikasikan atau 

menyajikan hasil (presentasi). 

Menurut pendapat dari 3 ahli, dapat disimpulkan langkah- langkah pendekatan 

inkuiri adalah :   
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1. Orientasi, langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang 

responsif (Menjelaskan topik, tujuan dan hasil yang diharapkan, 

identifikasi masalah) 

2. Merumuskan masalah, merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka- teki. (masalah hendaknya dirumuskan 

sendiri oleh siswa, masalah yang dikaji ialah masalah yang mengandung 

teka-teki jawaban yang pasti). 

3. Merumuskan hipotesis, jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. (Hipotesis bersifat rasional dan logis) 

4. Mengumpulkan data,menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan.  

5. Menguji hipotesis, Menganalisis data dan menyajikan dalam bentuk 

tulisan, gambar, laporan, tabel dan karya lainnya. 

6. Menarik kesimpulan jawaban 

7. Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman 

sekelas, guru, atau audiensi lainnya. 

2.1.3 Penilaian Unjuk Kerja 

Menurut M. Sholeh Sahid dalam bukunya yang berjudul “Standar Mutu 

Penilaian Dalam Kelas” menjelaskan bahwa penilaian unjuk kerja adalah yaitu  

merupakan penilaian yang dilakukan dengan  mengamati kegiatan atau kinerja 

siswa dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian ini lebih autentik daripada tes 

tertulis karena bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan siswa yang 

sebenarnya. Semakin banyak guru mengamati unjuk kerja yang dilakukan siswa, 

semakin reliable hasil penilaian kemampuan siswa.  

 Sejalan dengan pemikiran M.Sholeh, Denilson (1998:1 dalam M.Sholeh) 

juga mengemukakan bahwa penilaian unjuk kerja adalah penilaian belajar siswa 

yang meliputi semua penilaian dalam bentuk tulisan, produk, atau sikap kecuali 

bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar- salah, atau jawaban singkat.  Jadi 

dalam penilaian unjuk kerja tidak hanya dilihat perkembangan psikomotor dan 
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afektif saja namun aspek kognitif juga sangat diperhatikan. Penilaian unjuk kerja 

juga bisa dilakukan dengan cara menilai laporan siswa. 

 Pendapat lain mengemukakan bahwa unjuk kerja adalah suatu 

penilaian/pengukuran yang dilakukan melalui pengamatan aktivitas peserta didik 

dalam melakukan sesuatu yang berupa tingkah laku atau interaksinya seperti 

berbicara, berpidato, membaca puisi, dan berdiskusi; kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah dalam kelompok; partisipasi peserta didik dalam 

diskusi; ketrampilan menari; ketrampilan memainkan alat music; kemampuan 

berolahraga; ketrampilan menggunakan peralatan laboratorium; praktek sholat, 

bermain peran, bernyanyi, dan ketrampilan mengoperasikan suatu alat (Wardani, 

Naniek Sulistya, dkk, 2010:73). 

 Beberapa teori yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penilaian unjuk kerja adalah suatu penilaian yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa saat siswa melakukan interaksi, 

baik interaksi dengan teman maupun berinteraksi dengan lingkungan sehingga 

guru dapat menarik suatu kesimpulan tentang kemampuan yang dimiliki siswa 

dengan melihat aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Asesmen kinerja atau unjuk kerja (performance) pada dasarnya adalah 

asesmen autentik karena dalam asesmen siswa dituntut untuk mendemonstrasikan 

inkuiri ilmiah mereka, melakukan penalaran dan keterampilan dalam 

menyelesaikan berbagai tugas menarik dan menantang dalam konteks kehidupan 

nyata (NSTA,2002). Jika dibandingkan dengan teks konvensional, penilaian unjuk 

kerja memiliki beberapa penekanan, yaitu: 

Tabel 2.2 

Perbandingan Tes Konvensional dan Penilaian Unjuk Kerja 

Uraian Unjuk Kerja Tes Konvensional 

1. Penekanan Penilaian Mementingkan kemam-

puan siswa dalam 

menerapkan pengeta-

huannya menjadi unjuk 

kerja yang dapat diamati 

atau produk yang 

Lebih mengutamakan 

pemahaman konsep 

siswa. 
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dihasilkan. 

2. Waktu yang 

dibutuhkan 

Membutuhkan waktu 

yang banyak untuk 

membuat dan 

melaksanakan tetapi 

menghasilkan format 

penilaian yang dapat 

digunakan berulang-

ulang pada siswa yang 

sama atau siswa baru. 

Membutuhkan waktu 

yang banyak untuk 

pelaksanaannya, lebih 

cepat dan dapat 

digunakan untuk siswa 

dengan jumlah banyak 

secara serentak, tetapi 

digunakan hanya sekali 

untuk sekelompok siswa. 

3. Kemungkinan 

Penggunaan 

Memungkinkan untuk 

mendiagnosis dan mere-

midiasi kinerja siswa 

dan memetakan kemaju-

an siswa sepanjang 

waktu. 

Memungkinkan untuk 

mendiagnosis dan mere-

midiasi kinerja siswa 

tetapi hanya sekali untuk 

soal uraian terbuka (open 

ended) 

4. Fokus Pelajaran Pada Unjuk kerja peserta 

didik 

Materi pelajaran 

 

1. Teknik penyusunan instrument asesmen kinerja atau unjuk kerja 

Menurut Endang Poerwanti (2008) berikut ini adalah langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan untuk membuat penilaian kinerja yang baik, antara lain: 

a. Identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan 

mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. 

b. Tuliskan perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir yang 

terbaik. 

c. Usahan untuk membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur tidak 

terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama 

siswa melaksanakan tugas. 

d. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan 

kemampuan siswa yang harus diamati (observable) atau karakteristik produk 

yang dihasilkan. 

e. Urutkan kriteria kemampuan yang akan di ukur berdasarkan urutan yang 

dapat diamati. 

f. Kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang 

sudah dibuat sebelummya oleh orang lain di lapangan. 

 

 Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat 

instrument berikut ini: 
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a. Daftar cek  (check list) 

Asesmen unjuk kerja dapat dilakukan dengan cara menggunakan daftar 

cek (ya-tidak). Asesmen unjuk kerja ang menggunakan daftar cek, 

peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi 

tertentu dapat diamati oleh peneliti. Jika tidak dapat diamati, peserta 

didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya 

mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-

tidak dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah 

namun daftra cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam 

jumlah besar.  

b. Skala penilaian (rating scale) 

Asesmen unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinu dan pilihan 

kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak 

sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya : 1=tidak kompeten, 2 = 

cukup kompeten, 3 = kompeten, 4 = sangat kompeten. 

 

2. Kriteria instrumen unjuk kerja 

a. Validitas  

Asesmen unjuk kerja biasanya mempuyai karakteristik dan 

kompleksitas yang biasanya menimbulkan masalah, terutama dalam 

pengumpulan data ketika membuktikan validitas , tidak seperti dalam 

pengembangan tes pilihan ganda. Kompleknya tugas dan kemampuan 

yang akan diukur dalam asesmen unjuk kerja dapat menimbulkan 

masalah dalam penskoran dan keterwakilannyadomain yang hendak di 

ukur. 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana  skor peserta 

didik, dapat merefleksinakn kemampuan peserta didik yang seharusnya 

(true ability), dan bukan akibat dari kesalahan pengukuran. Masalah 
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yang muncul pada asesmen biasanya : penskoran dan pemberian skor 

pada asesmen unjuk kerja, peserta didik dapat mengenali alat-alat 

asesmen unjuk kerja yang dimanipulasi, dan peserta didik tidak 

mnegenal topic yang dikembangkan dalam asasmen kinerja. 

Tetapi dari beberapa penelitian ternyata kesalahan yang disebabkan 

oleh penskor (rater) dapat diminimalkan, apabila pedoman penskoran 

asesmen unjuk kerja dibuat dan didefinisikan sebaik mungkin, dan juga 

sebelum dimulai penskoran diadakan pelatihan penskoran (rater) 

terlebih dahulu. 

c. Fairness  

Tiga permasalahan dalam pelaksanaan asesmen unjuk kerja yag 

berhubungan dengan fairness yaitu : (1) perbandingan dalam penulisan, 

(2) ketersediaan alat-alat yang diperlukan, (3) kesempatan untuk belajar 

dan berlatih. Apabila tugas dalam asesmen unjuk kerja ada beberapa 

pilihan maka harus ada bukti validitas perbandingan dan tugas-tugas 

tersebut. Setiap tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

peserta didik harus mempertimbangkan bahwa setiap peserta didik 

mempunyai akses yang sama dalam menggunakan alat-alat yag 

dibutuhkan untuk mengerjakan yugas dalam tes.  

 

3. Pemeriksaan dan penskoran  

 Komponen utama yang harus ada dalam asesmen unjuk kerja 

adalah ketersediaan tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik. 

Dalam menggunakan asesmen unjuk kerja, ada dua hal yang harus 

diperhatikan yaitu : 

a. Cara mengamati 

b. Cara menskor kemampuan ketrampilan atau kemampuan kinerja 

peserta didik 

Untuk meminimumkan faktor subjektifitas, dan memaksimumkan 

factor keadilan dalam mengakses atau menskor kemampuan ketrampilan 

dan kemampuan kinerja peserta didik, biasanya orang yang menskor 
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jumlahnya lebih dari satu orang, sehingga diharapkan hasil asesmen 

menjadi lebih valid dan reliabel.  

Untuk mengakses kualitas menyeluruh pekerjaan peserta didik 

digunakan rubrik. Setelah peserta didik menyelesaikan sejumlah produk, 

peserta didik diminta untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri, yakni 

bagaimana peserta didik dapat menyelesiakan salah satutugas produk 

tersebut, dengan mengacu perangkat standar kualitas produk itu. Peserta 

didik diminta untuk menetapkan skor rubrik dan menjelaskan alasan 

pemilihan penetapan skor tersebut. Rubrik adalah suatu pedoman penskoran 

yang digunakan untuk menentukan tingkat kemahiran (proficiency) peserta 

didik dalam mengerjakan tugas. Rubrik juga digunakan untuk menilai 

pekerjaan peserta didik.  

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian oleh Apriliani Titik (2012). Upaya Penggunaan Pendekatan 

Inkuiri untuk Meningkatkan Keterampilan Mendeskripsi Secara Tertulis Tema 

Hewan dan Tumbuhan Siswa Kelas II SDN 1 Muncar Kecamatan Gemawang 

Kabupaten Temanggung Semester 2 Tahun 2011/2012. Dalam hasil penelitiannya 

terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa dari setiap siklus. Peningkatan 

keterampilan mendeskripsi secara tertulis tema hewan dan tumbuhan siswa kelas 

II dapat dilihat melalui peningkatan ketuntasan belajar dengan KKM yaitu ≥ 70, 

yakni dari 18,92% pada pra siklus, meningkat menjadi 81,08 % pada siklus 1 dan 

97,30% pada siklus 2. Terjadi peningkatan rata-rata kelas dari 55,03 pada pra 

siklus, meningkat menjadi 76,68 pada siklus 1 dan menjadi 84,33% pada siklus 2. 

Peningkatan skor minimal dari 32 pada pra siklus, menjadi 62 pada siklus 1, dan 

menjadi 69 pada siklus 2. Peningkatan skor maksimal dari 76 pada pra siklus, 

menjadi 88 pada siklus I, dan menjadi 92 pada siklus II. Kelebihan yang dicapai 

dari penelitian ini adalah siswa mampu mendeskripsikan tema hewan dan 

tumbuhan dengan berfikir kritis, guru juga bisa menjadi fasilitator yang baik bagi 

siswa karena siswa yang bingung mendeskripsikan hewan dan tumbuhan 

dibimbing secara penuh sehingga siswa berhasil dan tuntas kkm. Sedangkan 
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kelemahannya pada siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berfikir 

rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi. Penelitian ini akan 

mengatasi masalah tersebut. 

 Penelitian oleh Siti Maimunah (2012). Penggunaan Pendekatan Inkuiri 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Afektif dan Kognitif Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas V SD Negeri Bansari Semester 2 Tahun Ajaran 2011 / 2012. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini terjadi peningkatan hasil dan keaktifan belajar 

siswa yang signifikan dengan nilai KKM yang ditentukan yaitu 71. Pada kondisi 

awal pra siklus, hasil dan keaktifan belajar peserta didik termasuk dalam kategori 

rendah yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai 66,78, sedangkan pada 

pembelajaran siklus I, keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat kekategori 

tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai 81,99 dengan pencapaian 

ketuntasan belajar sebanyak 85,19 %. Selanjutnya pada siklus II, terjadi 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata 

84,73 dengan pencapaian ketuntasan 100%. Kelebihan dalam penelitian ini adalah 

sejak siklus I guru sudah dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara 

dan berpendapat. Sedangkan kelemahannya pada siswa yang memiliki 

kemampuan membaca dan berfikir rendah akan mengalami kesulitan untuk 

menjelaskan materi. Penelitian ini akan mengatasi masalah tersebut. 

Penelian oleh Wahyuningsig Setyo (2012). Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Tentang Energi Panas dan Energi Bunyi Melalui Pendekatan Inkuiri 

Pada Siswa Kelas 4 di SD Negeri Balong Jepon Blora Semester 2 Tahun Ajaran 

2011/2012. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil 

belajar siswa pada KD mendeskripsikan energi panas dan energi bunyi di 

lingkungan sekitar beserta sifat-sifatnya setelah menggunakan pendekatan inkuiri. 

Hal ini nampak pada perbandingan skor rata-rata pada skor prasiklus, skor siklus I 

dan skor siklus II yaitu 73,36:90:94 yang berarti adanya peningkatan dari 

prasiklus ke siklus I yaitu sebesar 23,28% dan dari siklus I ke siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 27,29%. Adapun perbandingan ketuntasan klasikal dari 

kondisi prasiklus, siklus I dan siklus II yaitu 39,28%:71,42%:92,86% yang berarti 

adanya peningkatan dari prasiklus ke siklus I yaitu sebesar 32,14% dan dari siklus 
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I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 53,58%. Perbandingan standar deviasi 

dari prasiklus, siklus I dan siklus II adalah 8,05 : 4,41 : 4,26. Perbandingan skor 

minimal dari prasiklus, siklus I dan siklus II yaitu 62:80:82. Perbandingan skor 

maksimal dari prasiklus, siklus I dan siklus II yaitu 90:95:98. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu 

yang lebih singkat karena kemampuan siswa yang sudah terbiasa belajar dalam 

kelompok dan siswa mampu mengambil kesimpulan materi secara tepat. 

Kelemahannya siswa yang aktif lebih mendominasi diskusi pada saat 

merumuskan hipotesis serta mengambil kesimpulan. Selain itu siswa yang aktif 

cenderung mengontrol jalannya diskusi. Penelitian ini akan mengatasi masalah 

tersebut. 

Penelitian oleh, Pius Tokndekut (2011). Penggunaan Pendekatan 

Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata 

Pelajaran IPA SDN Kauman 2 Kecamatan Klojen Kota Malang. Penelitian ini 

mengunakan penelitian tindakan kelas, terdiri dari dua siklus  dan masing-masing 

siklus dilakukan dengan 4 tahap yaitu :I Siklus dilakukan dengan dua kali dan  

Siklus II dilakukan dengan dua kali juga. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

V SDN Kauman 2 Kota Malang dengan jumblah 48 siswa. Data penelitian ini 

diperoleh melalui: tes, wawancara dan observasi. Hasil penelitian pembelajaran 

IPA menggunakan pendekatan Inkuiri lebih efektif dan  lebih efisien pada siswa. 

Meningkat pada siklus I dan II. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui pendekatan  inkuiri dapat dilihat pada tes yang 

dilakukan pada protes diperoleh ketuntasan klasikal di peroleh ketuntasan 23 

siswa yang tuntas (47%), setelah dilakukan tindakan melalui pembelajaran IPA 

dengan konsep pembentukan tanah dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran inkuri, maka hasil belajar meningkat pada tes siklus I yaitu 28 siswa 

(58,33%) yang tuntas namun belum memenuhi standar ketuntasan yang 

ditentukan dalam penelitian ini sesuai dengan SKBM SDN Kauman 2 yaitu75 %. 

Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, hasil belajar yang diperoleh sangat 

meningkat yaitu 42 siswa (87, 5%) yang tuntas atau meningakat 26% dari tes 

siklus I serta melebihi ketuntasan klasikal 75%. Sehingga pembelajaran konsep 
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pembentukan tanah dianggap dinyatakan tuntas atau berhasil. Namun demikian 

perlu adanya perbaikan pada 7 siswa yang belum mencapai ketuntasan individu. 

Dari penelitian ini dapat disarankan agar guru menerapkan pendekatan inkuiri  

untuk materi pelajaran yang lain agar siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru hendaknya menciptakan pembelajaran yang inovatif agar 

hasil belajar siswa dapat meningkat. Bagi siswa disarankan agar aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Selain itu diharapkan siswa dapat mengambangkan 

keterampilan proses dan hasil belajarnya dengan cara belajar melalui proses 

penemuan dan  penyelidikan sehingga konsep yang di pelajari akan bertahan 

lama. 

Penelitian oleh, I Ketut Susila (2012). Pengembangan Instrumen Penilaian 

Unjuk Kerja (Performance Assesment) Laboratorium Pada Mata Pelajaran 

Fisika Seuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA  Kelas X Kabupaten 

Gianyar Bali. Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan utama untuk 

menghasilkan alat atau prosedur penilaian yang valid, reliabel dan praktis. 

Instrumen penilaian unjuk kerja laboratorium fisika diujicobakan pada siswa 

SMA kelas X tahun akademik 2011/2012. Pelaksanaan ujicoba melibatkan sampel 

penilai (rater) 7 orang guru fisika. Sedangkan untuk data uji coba kegiatan 

praktikum dilaboratorium, ditentukan dengan menggunakan teknik sampel 

random sederhana. Analisis data dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 

Pertama melalui analisis data kebutuhan diperoleh informasi bahwa aspek-aspek 

dalam instrumen penilaian unjuk kerja laboratorium fisika adalah: mempersiapkan 

praktikum, melaksanakan praktikum dan melaporkan hasil praktikum. Kedua kisi-

kisi instrumen yang terdiri dari 10 butir, setelah diujicobakan tetap dipertahankan 

karena ke-10 butir adalah valid. Ketiga menurut masukan para ahli, rubrik 

penilaian perlu diperbaiki, sehingga setelah diujicobakan rubrik mengalami 

perubahan pada beberapa butir instrumen terutama pada bagian deskriptornya. 

Keempat hasil uji validitas isi yang dianalisis menggunakan formula Gregory 

diperoleh validitas hitung 1,00. Kelima data uji validitas butir (empirik) , 

dianalisis menggunakan formula Product Moment, diperoleh hasil koefisien 

korelasi semua butir instrumen lebih besar dari koefisien kerelasi tabel untuk taraf 
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sinifikansi 5% , atau semua butir dinyatakan valid. Keenam data uji coba 

reliabilitas konsistensi antar penilai (rater), dianalisis menggunakan formula Ebel, 

diperoleh nilai hitung koefisien reliabilitas 0,82 yang tergolong reliabilitas sangat 

tinggi. Ketujuh data uji coba reliabilitas konsistensi internal instrumen, dianalisis 

menggunakan formula Alpha Cronbach, diperoleh nilai hitung koefisien 

reliabilitas 0,82 yang tergolong reliabilitas sangat tinggi. Kedelapan kepraktisan 

instrumen dianalisis dengan formula Skor T diperoleh rata-rata skor 50,00 

(tergolong  praktis). Pada penilitian ini akan  

Hasil penelitian dan pengembangan instrumen penilaian unjuk kerja 

laboratorium sebagaimana hasil uji coba tersebut diatas, menunjukan bahwa 

semua butir instrumen adalah valid, nilai reliabilitas antar penilai (rater) sangat 

tinggi, reliabilitas internal instrumen sangat tinggi dan praktis untuk digunakan. 

Ini berarti instrumen penilaian unjuk kerja laboratorium bidang fisika yang 

dikembangkan telah memenuhi syarat validitas, reliabilitas dan kepraktisan, 

sebagai alat evaluasi yang dapat digunakan lebih lanjut oleh para guru fisika di 

Sekolah Menengah Atas ( SMA ). Melihat dari pengembangan intrumen unjuk 

kerja yang telah diteliti maka penelitian ini juga akan menggunakan instrument 

unjuk kerja. Berdasarkan pengembangan diatas instrument unjuk kerja adalah 

penilaian yang valid, reliable dan praktis sehingga penelitian ini menggunakan 

instrument unjuk kerja ini akan membantu agar siswa lebih aktif dan hasil belajar 

akan meningkat. 

Penelitian oleh, I Wayan Sadia, Nyoman Dantes, dan I Wayan Subagia 

Program  Pascasarjana Un4ersitas  Pendidikan Ganesha (2007). Pengembangan 

Instrumen Penilaian unjuk Kerja Penelitian Ilmiah dan Kegiatan laboratorium. 

Rumpun Pembelajaran sains. Penelitian ini difokuskan pada penyusunan 

instrumen penilaian berbasis kelas (PBK) yang meliputi (1) penilaian unjuk kerja 

penelitian ilmiah, dan (2) penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium dan 

pengujian validitas serta efekt4itas instrumen dalam skala regional.  Langkah 

pengujian intrumen penilaian diawali dengan pengujian oleh tim pakar guna 

memperoleh justifikasi konseptual dengan melibatkan tiga orang akar pendidikan 

Sains. Selanjutnya naskah intrumen penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan 
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penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium yang telah direvisi berdasarkan 

masukan tim pakar, d4alidasi lagi dengan melibatkan 20 orang guru Sains 

(praktisi) guna memperoleh justifikasi kecocokan indikator dan kecocokan rubrik 

penskoran, serta efekt4itas instrumen secara empirik. Hasil analisis data 

menunjukkan (1) Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam penyusunan 

rubrik penskoran dan format penilaian, yaitu (a) mencermati dan menganalisis 

kompetensi yang akan diukur ketercapaiannya, (b) menjabarkan kompetensi dasar 

ke dalam beberapa indikator, (c) melakukan seleksi terhadap tugas-tugas belajar 

(learning task) yang bersesuaian dengan masing-masing indikator, (d) menulis 

naskah dan format penilaian; (2) Hasil analisis data uji pakar menunjukkan bahwa 

koefisien reliabilitas instrumen penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah 0,978, dan 

koefisien reliabilitas penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium adalah 1,00. Hal 

ini berarti bahwa instrumen penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan penilaian 

unjuk kerja kegiatan laboratorium secara konseptual sudah layak untuk 

digunakan; (3) Hasil  analisis data uji  empirik dengan  melibatkan  20 orang  guru  

Sains  sebagai praktisi, menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden 

menyatakan indikator dan rubrik pemberian skornya cocok, demikian juga untuk 

penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium; dan (4) Unjuk kerja siswa dalam 

penelitian ilmiah maupun dalam kegiatan laboratorium berkategori baik. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, perangkat penilaian unjuk kerja penelitian 

ilmiah dan penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium agar digunakan oleh para 

guru Sains dalam proses pembelajaran.  Berdasarkan hasil pengembangan yang 

telah dilaksakan diatas maka penelitian ini akan menggunakan intrumen penilaian 

unjuk kerja karena dengan penilaian unjuk kerja mampu meningkatkan keaktifan.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Kondisi awal pada pembelajaran IPS pada kelas 4 yaitu pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Guru mendominasi seluruh waktu pembelajaran dengan 

menyampaikan materi pelajaran IPS melalui ceramah dan siswa mendengarkan. 

Hal ini berakibat pada aktivitas belajar siswa rendah. kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi IPS dan unjuk kerja siswa pada mata pelajaran IPS  yang 
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rendah. Guru kurang melibatkan siswa dalam pemberian contoh. Selain itu respon 

siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru, adalah diam mendengarkan, 

bermain sendiri, mengantuk, sehingga siswa cenderung untuk pasif ketika 

pembelajaran. Kondisi ini jika siswa diberi pertanyaan atau tes, hasilnya tidak 

dapat mengerjakan secara optimal, sehingga skor yang diperoleh masih dibawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Perubahan paradigma pembelajaran menuntut siswa aktif, agar kompetensi 

yang diharapkan dalam KTSP 2006 dapat tercapai. Suatu pembelajaran akan 

efektif bila siswa aktif berpartisipasi atau melibatkan diri secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Siswa diharapkan dapat menemukan sendiri atau memahami 

sendiri konsep yang telah diajarkan yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang melibatkan siswa berpartisipasi aktif 

yaitu pendekatan inkuiri. 

Pendekatan Inkuiri adalah pendekatan dengan langkah-langkah yaitu 

orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan dan mempresentasikan hasil.. 

Beberapa langkah yang menjadi cirri utama pendekatan inkuiri. Pertama, 

Pendekatan inkuiri menekaknkan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan, artinya pendekatan inkuiri menempatkan siswa sebagai 

subyek 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. 

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari 

dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipercayakan, sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Jadi dengan demikian, 

pendekatan inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar namun 

sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 

Ketiga,tujuan dari penggunaan pendekatan inkuiri adalah mengembangkan 

kemampuan berfikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian bagian dari proses mental.Dengan 

demikian, dalam pendekatan inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar menguasai 
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materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang 

dimilikinya. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri ini 

penilaian dilakukan dengan dua penilaian yaitu penilaian proses belajar. Penilaian 

proses diperoleh dari penilaian unjuk kerja yang dilakukan guru ketika 

pembelajaran yang terdiri dari penilaian menggunakan rubrik.  

Penilaian proses belajar melalui rubrik ini kemudian diolah menjadi skor 

akhir siswa. Skor pencapaian pengukuran ini akan menunjukkan kenaikan skor 

yang signifikan. Untuk itu, perlu dilakukan dengan pemantapan tindakan yaitu 

mengulang kembali pendekatan inkuiri dengan kompetensi dasar yang sama 

sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai lebih meningkat. Penjelasan 

lebih rinci disajikan dalam gambar 2.1 tentang hubungan antara hasil belajar IPS 

dengan pendekatan inkuiri. 
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Gambar 2.1. Hubungan antara unjuk kerja IPS dan pendekan inkuiri 

Skor 

Unjuk 

Kerja 

 

 

 

Hasil Belajar Siswa Rendah : 

< KKM (≥70) 

Proses Belajar Mengajar IPS 

KD : Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi, serta pengalaman 

menggunakannya 

 

Pembelajaran Konvensional 

Metode : Ceramah dan bersifat  

teacher center. 

Penilaian: Tes formatif 

 

Siswa : 

Diam Mendengarkan, Bermain Sendiri, 

Mengantuk, Bosan, Tidak Memperhatikan 

 

Pendekatan Inkuiri 

1. Orientasi 

2. Merumuskan Masalah 

3. Merumuskan Hipotesis 

4. Mengumpulkan data 

5. Menguji Hipotesis 

6. Merumuskan Kesimpulan 

7. Membuat Rekomendasi 

8. Membuat Laporan 

9. Mempresentasikan hasil 

1.Rubrik Orientasi 

2.Rubrik Rumusan 

Masalah 

3. Rubrik Hipotesis 

4. Rubrik Praktek 

5. Rubrik Uji Hipotesis 

6. Rubrik Kesimpulan 

7. Rubrik Rekomendasi 

8. Rubrik Laporan 

9. Rubrik Presentasi 
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2.4.Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut diajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: apabila pembelajaran menggunakan 

pendekatan inkuiri maka skor unjuk kerja IPS bagi siswa kelas 4 di SD 

Negeri Rowoboni 02 pada semester 2 tahun ajaran 2012-2013 akan 

meningkat. 

 

 


