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PENERAPAN METODE INGKUIRI DALAM PENGAJARAN 
IL'U PENGETAHUAN SOSIAL 

( Suatu Alternatif Upaya pengembangan Berfikir Dipergent ) 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan Pendidikan Nasional sesungguhnya mempunyai misi 

yang mulia, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam 

upaya mendukung pembangunan Nasional. Sejalan dengan itu 

tentunya hams dlkembangkan iklim belajar mengajar yang dapat 

menunbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri siswa serta 

perilaku atau sikap yang inovatif dan kreatif. 

Oleh karena itu peran guru sangat besar dalarn menciptakan 

lklim belajar yang mendukung proses berfikir siswa yang divergent 

di sarnping peranan dari unsur-unsur lainnya yang terkait, 

Kenyataan di lapangan sering kali belum atau tidak sesuai 

dengan tujuan pendidlkan yang diinginkan. Masih banyak para guru 

yang menyampalkan materi pelajaran berupa informasi saja, 

termasuk dalam kegiatan pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Dengan cara demikian seolah-olah tugasnya sebagai guru telah 

selesai. Sangat jarang guru yang mengajarkan kepada siswa 

bagaimana menggunakan informasi dan kemampuan dasarnya 

dalam rangka pengembangan berfikir yang pada gilirannaya dapat 

memperkaya pengalamannya. 

Kenyataan lain yang mirip di atas ialah; produk sekolah yang 

tidak mengajarkan siswa berfkir, idak mampu memecahkan persoa- 

lan-persoalan yang dihadapi dan tidak mampu inenghasilkan ide - 
ide serta mengembangkan kreativitasnya yang pada gilirannya nanti 



tidak melahirkan siswa yang dapat berfkir divergent, sehingga 

kreativitasnya menjadi "hilang' di sekolah (Sartono; kompas 21 

Desember 1991). Tentu saja luta yang terlibat dalam pendidlkan, 

ataupun masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan 

tidak akan sepakat dengan keadaan atau kenyataan-kenyataan di 

atas. 

Untuk mengatasi ha1 tersebut para pemikir dan praktisi 

pendidikan telah menemukan dan mengembangkan pembaruan 

dalam proses belajar mengajar khususnya pengembangan metode 

inkuir, metode ini dipandang lebih tepat untuk dlkembangkan dalam 

rangka peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. 

Isues mengenai penerapan metode inkuiri dalam pengajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial sangat menark untuk dikaji karena 

ternyata belurn banyak dilakukan oleh para guru kita, sehingga 

tidaklah salah kalau banyak orang beranggapan pelajaran IPS 

dikatakan sebagai suatu pelajaran yang kurang menarik bagi pelajar 

bahkan dirasakan membosankan. 

Berbagai kenyataan di atas mendorong penulis untuk 

membahas dan mengkaji penerapan metode inkuiri dalam 

pengajaran IPS sebagai suatu alternatif upaya pengembangan 

berfiiir divergent. Diharapkan melalui pendekatan yang ditawarkan 

dalam makalah ini dapat melahirkan pemikiran kreatif sebagai usaha 

bersama mengembangkan berfikir divergent melalui penerapan 

metode inkuiri dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 



B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalarn pendahuluan, di sini 

penulis kemukakan beberapa maslah dalam bentuk pertanyaan, 

massalah tersebut ialah : 

Apakah metode inkuiri itu ? 

1. Bagaimana karakteristlk dan model inkuiri itu ? 

2. Bagaimana langkah-langkah penggunaannya ? 

3. Bagaimana rasional penerapan metode inkuiri dalam pengajaran 

IPS ? 

4. Bagaimana pula peranan guru IPS dalam penerapan metode 

inkuiri ? 

5. Bagaimna peranan siswanya dalam penerapan metode inkuiri 

6. Apakah manfaat yang diperoleh dari penerapan metode inkuiri ? 

C. PEMBAHASAN 

1. Pengertian Metode Inkuiri. 

Selarna lebih satu abad lamanya istilah inkuiri mengandung 
L ' 

makna sebagai salah satu pembaruan pendidlkan. Namun dalam 
* 

kenyataannya istilah inkuiri sering digunakan dalam arti yang ber- 

berbeda-beda. Ada beberapa orang ahli yang menggunakan istilah 

inkuiri dalam hubungannya dengan pengertian strategi belaajar 

yang berpusat pada siswa (Children centrted learning ) yang 

memberikan lebih banyak penentuan segi-segi pendidikan 

berdasarkan adanya sifat-sifat inkuiri pada an&, sebagian lagi 

orang yang menggunakan istilah inkuiri sebagai cara mengajar 

atau model mengajar. 
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Dalam buku "Models of teaching" karangan Bruce Joyce dan 

Marsha Weil banyak pendekatan mengajar yang menggunkan 

istilah inkuiri dalam pengertian yang kedua, seperti; Inductive 

Model yang dikembangkan oleh Taba dan Inquiry Training yang 

dikembangkan oleh Suchman. Ada juga yang menghubungkan 

istilah inkuiri dengan pengembangan kemampuan siswa untuk 

menemukan dan mereflekslkan sifat kehidupan sosial, terutama 

sebagai latihan hidup sendiri dan langsung kepada masyarakatnya. 

Agar lebih jelas bagi h t a  pengertian metode inkuiri kita lihat 

beberapa pengertian menurut beberapa ahli, seperti berikut ini; 

John Dewey (dalam Ratner; 1939) memberikan batasan mengenai 

inkuiri sebagai berikut; 

For the result of the act is bring facts before the mind that 
enable person to reach a conclution on the basis of evidence. 
In so far, then, as the act of looking was delibrate, was 
ferformed with the intention of getting an external basis on 
wich to rest a belief it exemplifies in a elementary way the 
operation of hunting, searching, inquiring involved in any 
reflective operation. 

........... 
any attempt to decide the matter by thinking will involve by 
memory or by further observation or by both. 

Scwab (dalam Robinson; 1972; 10) mengatakan bahwa ; 

...... .inquiry proceeds along two parallel lines. The re is not 
only creation of knowledge via achosen set of principles, but 
through the same inquiries a testing wich leads to new 
principles comprehensive of more and more of the richness of 
the originating subject matter. And witheacg change of 
principle, the knowledge gained in terms of the new. 



Selanjutnya Anderson (1 972 ; 4) mengatakan : 

Inquiry is a set of activities directed to wards solving annopen 
number of related problems in wich the student has as his 
principal focus a productive enterprise learning increased 
undertanding and application. 

Jadi inkuiri dapat diartikan sebagai upaya atau proses yang 

dilakukan oleh seseorang untuk menjawab atau memecahkan 

masalah dengan kata lain sebagai kegiatan yang dilakukan pada 

saat ia menyeledki atau melakukan penelitian. Dalam arti yang 

luas inkuiri dapat dipandang sebagai cara berfikir bahkan istilah 

inkuiri sering diindentikkan dengan istilah metode ilmiah. 

Belajar melalui metode inkuiri ialah belajar yang 

direncanakan sedemikian rupa sehingga siswa berperan aktif 

menemukan konsep-konsep, prinsip melalui proses mentalnya 

sendiri. Untuk itu siswa diharapkan langsung terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman ilmiah 

sebagaimana yang dialami oleh saientits. 

2. Karakteristk Metode Inkuiri 

Colin J. hiarsh dan Murray N. Print (1975;97) mengemukakan 

karakteristik inkuiri sebagai berkut; 

Characteristic of open inquiry include the use of scientific 
method procedures for testng assumtions taken from any of 
the ciscial science discip1;ine the student takes data pertaining 
to one or more of the social sceincediscipline and recognized 
it to help him solve his problem. 

Metode inkuiri lebih bersifat metode ilmiah dengan adanya 

beberapa tahapan yang mirip dengan keharusan pada metoda yang 



digunakan oleh para ilmuwan seperti yang dikemukakan oleh John 

Jarolimek 91977; 121) yaitu ; 

1) problem indentivication, 2) hypothesis formation, 3 )  data 

gathering, 4) drawGng conclusions based on ' the evidence. 

Setelah menganalisis beberapa batasan dan ciri-ciri yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan 

karakteristik metode inkuiri sebagai berikut; 

1. Dilihat dari proses dan metode berfikir maka lnkuiri bersifat 

induktif, oleh karena itu merupakan keballkan dari metode 

ekspositori yang bersifat deduktif. 

2. Bahan pelajaran disajlkan dalam bentuk masalah atau sesuatu 

yang merangsang siswa untuk dapat mengidentifikaslkan 

masalahnya. 

3. Mengembangkan kemarnpuan siswa secara aktif, rasional logis 

dan sistimatis dengan menitlk beratkan cara belajar siswa aktif. 

4. Daalarn proses belajar para siswa diberkan kebebasan untuk 

mencari dan menggunakan berbagai sumber seluas-luasnya 

dalam rangka memecahkan masalah lewat pengujian hipothesis. 

5. Dalam pemecahan masalah lebih menekankan kepada taraf 

meyakini. 

6. Dapat diaplikaskan dalam berbagai bidang studi dapat secara 

individual maupun kelompok. 

7. Dapat disajlkan dalam bentuk yang sederhana maupun dalam 

bentuk tingkat yang lebih tinggi. 

8. Bahan sajian dapat merupakan masalah yang nyata terdapat 

dalam masyarakat atau yang diturunkan dari struktur keilmuan. 
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9. Inkuiri sebagai pendekatan mengajar dapat diaplikasikan 

kepada berbagai model dan teknik mengajar belajar. 

Yang paling utama dari ciri atau karakteristik inkuiri ialah 

digunakannya pendekatan induktif dengan proses berfiiir kritis 

seperti ilmuan serta lebih menekankan kepada pengembangan 

intelektual. 

E.Gross ( 1973 ; 137 ) memberlkan batasan tentang ber fikir 

induktif yaitu; 

Inductive thnking may be defined as the mental skills by 
wich an individual sees a finite number of items, parts or 
events and from these percives a particular pattren of 
relationships based upon some criteria. 

3. Model-Model Inkuiri 

Setelah dijelaskan bahwa inkuiri mewadahi pendekatan induktif 

yang prosesnya terlihat dari langkah-langkah atau tahapan yang 

diikuti. Dilihat dari aspek ini banyak model yang dikemukakan oleh 

para ahli terlihat perbedaan tahapan yang dikemukakan dan 

aplikasinya dalam bidang studi yang berbeda, sedangkan esensinya 

sama yaitu proses penemuan sesuatu lewat pemecahan masalah 

dengan pendekatan induktif. Di bawah ini akan dlkemukakan 

beberapa model inkuiri yang aplrkasinya mempunyai kaitan erat 

dengan bidang studi IPS, seperti yang dikemukakan oleh Richard E. 

Gross ( 1973; 140 ), yang digambarkan pada halaman berikut. 



a. Model Massialas-Cox 

Dalam model di atas tarnpak dimulai dari pendefinisian masalah yang 

sejak awal diorientas~kan terhadap perumusan hipotesa, penggalian 

Definition 

surnber-sumber data, fakta informasi untuk dijadlkan dukungan dalam 

v 

pembuktian hipotesa yang telah ditentukan atau dirumuska. Model ini 

diakhiri dengan paetapan generalisasi. 

-r 

v 

Generalization - Hypothesis 

v 
Orientation 

> 

- 

A 

Exploration - 

- - Evidencing 



b. Model Smith Cox Inquiry 

Pada model ini terdapat enam langkah atau tahap dalarn proses 

inkuiri yang dimulai dengan indentifikasi dan pendefinisian masalah, 

kemudian perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara atas 

masalah yang diajukan, selanjutnya proses pembuktian hipotesis 

Statement of 
Generalization 

A 

v 

Fiding evidence 
To support, cha 
Nge or refute the 
Hy poihesis 

Testing of genera 
lization in new si 
tuations 

A 

v 

Statement of a hypothe 
Sis as solution or expla 
Nation of problem 
A 

Rephrasing of 
generalization in 
light of expanded 
Applications 

Indentification 
And definition 
Of problem 



yang hasilnya dapat mendukung hipotesa tersebut, merubah 

menambah hipotesis yang telah dirumuskan. 

Model selanjutnya adalah yang dikemukakan Suchman ( 1962 dalam 

Bruce Joyce dan marsha Weill ; 1972 ; 15 1 ) yaitu ; 

a. Model Inquiry Training 

Strategies for 
Creative inquiry 

Spirit of 
~ ~ ~ i ~ i ~ ~  Creativity 

..... ..... 

Independence or 
Auponomy in 

Learning 

Model ini lebih menunjukkan kepada strategi untuk dapat kreatif dalam 

ber-inkuiri yang hams nampak pada diri para pelajar yang daparn 

pengembangannya berada pada peran guru. 

Jelaslah bahwa darimodel-model yang ditampilkan tersebut 

mempunyai gambaran langkah-langkah dari cara berfikir induktif, 

diawali dari perumusan masalah dan diakhiri dengan perumusan 

kesimpulan. 

3. Langkah-langkah Umum Dalam melaksanakan metoda Inkuiri. 

Menurut Suchman langkah-langkah yang ditempuh ialah 

sebagai berikut : 



a. Indentifikasi kebutuhan siswa 

b. Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian (kon sep) 

dan generalisasi yang akan dipelajari dan peranan masing-masing 

siswa. 

c. Membantu memperjelas ; 

Tugas atau problerna yang akan dipelajari dan peranan masing- 

rnasing siswa. 

d. Seleksi bahan dan problema atau tugas-tugas. 

e. Mempersiapkansetting kelas dan alat-alat yang diperlukan. 

f. Mensek pemahaman siswa terhadap rnasalah yang akan dipechkan 

dan tugas-tugas siswa. 

g. Memberi kesempatan bagi siswa untukmealakukan penemuan. 

h. Membantu siswa dengan inforrnasi atau data jika diperlukan. 

i. Memirnpin analisis sendiri (self analysis0 dengan pertanyaan yang 

mengarah dan mengidentifikasi proses. 

j. Merangsang terjadinya interaksi antar siswa. 

k. Memuji dan kernbesarkan hati siswa yang bergiat dalam penemuan. 

1. Membantu siswii merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas 

hasil penernuan. 

Dalam praktek pengajaran guru hams tahu dan rnemaharni 

fungsi dan kegunaan serta batas-batas penggunaan metode inkuiri ini. 

4. Rasional Penerapan Metode Inkuiri dalam Pengajaran IPS 

Dalam literatur asing luta menemukan istilah "Social 

Studies" atau "Social Sience Education". Nampaknya yang 

banyakmewarnai pengembangan IPS untuk tingkat perseko lahan 

di negara kita ialah teori-teori yang dlkernbangkan dalam Social 
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Studies. Untuk dapat melihat ketepatan metode inkuiri dalam 

pengajaran iPS kiranyaperlu dlkaji terlebih dahulu tujuan dari IPS 

itu sendiri. Menurut Fenton ( dalam Thamrin Talut; 1980 ) ada tiga 

tujuan utama yaitu 

Social Studies prepare children to be good citizens; social 
studies teach children how to think, social studies pass on 
the cultural heri tage ( mempersiapkan anak didik menjadi 
warga negara yang bak, ~nengajak anak didk 
berkemampuan berfikir dan agar anak didk dapat 
melanjutkan kebudayaan bangsanya. 

Sedangkan menurut Clark ( 1973 ) bahwa titik beat studi 

social adalah perkembangan individu yang dapat memahami 

lingkungan sosialnya, serta manusia dengan kegiatan dan interaksi 

antar mereka, anak didk diingatkan agar menjadi angota yang 

produktif turut andil dalarn kehldupan masyarakat. 

Selanjutnya untuk melihat tepat tidaknya metode inkuiri 

hterapkan dalam pengajaran IPS, antara lain dkemukakan oleh 

Richard E. Gross ( 1978 0 sebagai berikut : 

Inquiri is one of the most impotent concepts that can be 
used to guide the organization of social studies programs 
inquiry is about process or strategy. As strategy for 
organizing learning experiences, the structure inquiry 
provides can ensure greater learner involvement or in bits 
and pieces as the time and materials and content warrant. 

Dari kutipan itu jelaslah bahwa metode inkuiri dapat 

diterapakan dalam pengajaran IPS, bahkan dapat dijadikan 

strategidalam mengorganisir pengalaman belajar dalam bidang 

studi IPS. Salah satu keterampilan dalam IPS yang diperlukan 



ialah "keterampilan sosial" sedangkan intinya adalah kemampuan 

dalam pengambilan keputusan, maka apabila ddsaitkan dengan 

metode inkuiri, menggambarkan bahwa kemampuan itu akan 

dapat dikembangkan dan dibina melalui belajar dengan metode 

inkuiri. Dengan dimasukkannya bahan pelajaran yang diambil dari 

masalah sosial yang aktual, maka akan fungsional apabila 

diajarkan dengan metode inkuiri, sebab bahan sajian itu akan 

memiliki makna penuh, apabila ha1 ini dapat dilakukan, luranya 

akan membawa dampak yang positif dalam usaha memperbaiki 

kualitas pengajaran iPS yang selama ini dianggap kurang memiliki 

daya tarik bagi siswa. Sedangkan dipihak lain disadari pentingnya 

pengetahuan, dan keterampilan sosial dalam konteks kehidupan 

bermasyarakat. I Metode ini juga dapat digunkan terhadap bahan 

sajian iPS yang diambilkan dari struktur keilmuan, sebab melalui 

sajian ini siswa diajak untuk berfikir seperti halnya para ilmuan 

dalam menemukan kebenaran. 

5. Peranan Guru IPS dalam Penerapan Metode Inkuiri sebagai upaya 

pengembangan befikir Divergent. 

Inkuiri menurut adanya keterlibatan intelektual siswa melalui 

pelaksanaan tugas-tugas belajar. Untuk itu perlu diciptakan iklim atau 

kondisi kelas yang memungkinkan terjadinya keterlibatan intelektual 

secara maksimal. Dalam ha1 ini tentu saja peranan guru sangat 

menentukan dalam menciptakan iklim tersebut, bahkan tidak 

berlebihan kalau ddsatakan guru merupakan kunci keberhasilan 

dalam pelaksanaan metode ini secara keseluruhan. Peranan guru terse 

but ialah : 
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1. Guru berusaha meinberikan rangsangan supaya siswa terlibat 

secara aktif dalam proses belajarnaya, dengan cara : 

a. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang 

menuntut untuk berfikir divergent bagi siswa, sehingga ia 

dapat merasakan adanya masalah dan berkeinginan untuk 

menemukan jalan pemecahannya. 

b. Mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara 

atau hipotesa sebagai bahan untuk diuji. 

c. Mendorong siswa untuk mencara inforrnasi, data, fakta dari 

berbagai sumber. 

d.   end or on^ siswa untuk dapat mengambil kesimpulan atas 

dasar kiyalunannya dalam pengujian jawaban sementara. 

e. Mendorong siswa untuk meaplikasikan kesirnpulannnya 

dalam situasi yang berbeda. 

f. Menghadapkan siswa kepada masalah kontradiktif atau 

pertentangan nilai untuk melihat kematangan dan ketepatan 

berfikirnya. 

2. Guru berusaha menjaga berkembangnya suasana kelas yang 

bebas (permissive) dan mendorong siswa untuk mengung 

kapkan buah plkirannnya sendiri dengan cara : 

a. Menunjukkan sikap senang membantu dan terbuka untuk 

menerima pendapat. 

b. Memberlkan pengarahan kepada hal-ha1 yang dianggap 

positif dalam artian sesuai dengan tujuan. 

c. Bersedia memerlkasa, menerima serta menimbang semua 

kegiatan yang ditampilkan siswa. 
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d. Senantiasa mendorong dan memberikan fasilitas kepada 

siswa untuk dapat mengembangkan kreatifitasnya. 

e. Mendorong siswa agar dapat saling tukar pendapat. 

f. Memberikan kemudahan bagi siswa dalam proses 

pelaksanaan tugas-tugas belajarnya. 

Demikianlah peran guru yang patut dipahami dan 

dilaksnakan, apabila ha1 -ha1 ini telah dilaksanakan dengan 

penuh kesungguhan maka upaya kita dalam pengembangan 

berfikir divergent siswa melalui motode inkuiri dalam 

pengajaran IPS ini dapat dicapai dengan maksimal. 

6. Peranan Siswa Dalam Penerapan Metode Inkuiri. 

Pada bagian terdahulu telah dlkatakan bahwa peran siswa 

harus dominan dalarn pelaksanaan metode ini, ha1 inilah 

sebenarnya yang membedakannya dengan pendekatan 

ekspositori. Dengan demikian tentu saja peran siswa memiliki 

kekhasan untuk menunjukkan keterlibatan intelektualnya, bahkan 

pada dasarnaya "social inquiry" hams sarnpai pada taraf 

bagaimana mengapllkaslkan penemuannnya dalam kehidupan 

masyarakat. 

Setidakanya dalam proses inkuiri ini peranan siswa harus 

sampai kepada ; 

a. Siswa merasakan adanaya permasalahan atau merasa memiliki 

sesuatu masalah. 

b. Siswa memiliki dorongan intrinsik untuk menemukan cara 



memecahakan masalah melalui panduan hipotesa yang telah 

dinimuskan. 

b. Siswa merniliki dorongan untuk mengumpulkan dan menggunakan 

data sebagai mana mestinya. 

c. Siswa memiliki spirit yang tinggi untuk menggunakan kemampuan 

dan potensi berfikirnya. 

d. Siswa harus mampu bertindak dalam kelas secara demokratis dalam 

ha1 menerapakan kebebasan berfikirnya. 

e. Siswa dapat membuat kesimpulan atau alternatif pernecahan dan 

mencoba untuk mengaplikasikannya. 

7. Manfaat Penggunaan Metode Inkuiri. 

Ada beberapa manfaat penggunaan metode mkuiri dalam 

proses belajar, manfaat yang dimaksud ialah : 

1. Pengajar?n menjadi terpusat pada siswa (student centred), 

dimana siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan 

aktif dan mengembangkan kecakapan mereka dalam proses 

belaj ar. 

2. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri 9self 

consept) pada diri siswa. Konsep diri ayang balk secara 

pslkologis akan menciptakan rasa aman terbuka terhadap 

pengalaman-pengalaman baru, lebih kreatif, memiliki mental 

3. yangsehat, selalu optimis dan selalu berkeinginan untuk 

mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. 

4. Belajar secara inkuiri dapat rnenghindari siswa dari kebiasaan- 

kebiasaan belajar menghafat sejumlah fakta-fakta. 

Disamping itu Bruner mengemukakan beberapa keuntungan 
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penggunaan inetode inkuiri di dalam proses belajar-mengajar, I 

. yaitu ; 

a. Mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatif 

nya sendiri. 

b. Membantu siswa menggunakan ingatan dan transfer kepada 

situasi proses belajar yang baru. 

c. Siswa akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide 

yang balk. 

d. Situasi dan proses belajar menjadi hidup dan lebih menarik 

dan tidak membosankan. 

e. Mendorong siswa untuk berslkap dan bertindak secara 

ilmiah 

f. Memberrkan kepuasan tersendiri bagi siswa. 

Dengan mengingat dan mempertimbangkan 

keuntungan-keuntungan metode inkuiri ini, tidak ada suatu 

aalasan untuk menyangkal bahwa medode inkuiri dalam 
1) 

pengajaran IPS parlu diitngkatkan kuantitas dan kualitasnya 

dalam upaya mengembangkan berfikir siswa kita. 
I 

/ D. KESIMPULAN 

Metode inkuiri menuntut keterlibatan intelektual siswa melalui cara 

berfikir rasional, logis dan sistimatis dalam usaha menemukan kesimpulan 

sebagai hasil pemecahan masalah yang setidakanya melalui tahapan; 

perurnusan masalah, merumuskan hipotesa, pengujian hipotesa, pengam 

bilan kesimpulan dan mengaplikasikan kesirnpulan. 
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Pengunaan metode inkuiri dalam pengajaran IPS arnat tepat, karena 

inti dari IPS menumbuhkan keteramapilan sosial ayang mengacu pada 

kemampuan pengambilan keputusan terhadap maslah yang dihadapi, dan 

ini didukung oleh bahan sajian yang diambil dari masalah kehidupan 

sosial dan lingkungan anak maupun bahan ajar dari struktur keilmuan. 

Dalam pelaksanaan metode inkuiri menuntur kemampuan gu,ru untuk 

mengerti dan percaya bahwa siswa memiliki potensi dan dapat 

dikembangkan atau dapat berkembang, untuk itu guru juga hams inampu 

menciptakan suasana atau iklim belajar yang demokratis, hidup, produktif 

dan inovqtif. Untuk samapai pada ha1 itu peran guru amat penting sebagai 
I . , I ,  

kasilitr)tor, motivator dan pengarah dalam belajar. 
!: I 

I. 
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