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Abstrak. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan pendidikan yang menekankan 
nilai dan moral, dan berperan dalam pembentukan karakter warga negara. Nilai dan moral tidak cukup 
hanya diajarkan, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pendidikan nilai berhasil, apabila 
proses internalisasi dan personalisasi terjadi pada diri siswa yang dapat dicapai melalui proses interaksi 
dan proses belajar siswa aktif. PPKn dengan paradigma baru menerapkan pembelajaran student active 
learning dan inquiry approach. Strategi inquiry didasarkan pada pemecahan masalah yang bertumpu pada 
keaktifan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis, yang dapat mengembangkan 
potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Penerapan strategi social science inquiry mengarahkan siswa 
untuk melakukan penyelidikan secara sistematis, kritis, logis, dan analisis untuk mencari jawaban terhadap 
pertanyaan yang dirumuskan dalam hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah dengan langkah-
langkah ilmiah. Proses pemecahan masalah sebagaimana layaknya kegiatan ilmiah perlu ditopang dengan 
kemampuan berpikir logis agar pembuktian hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah dan 
merupakan salah satu tahapan dalam strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan baik. Kemampuan 
berpikir logis merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki siswa sebagai potensi psikologis dapat 
mempengaruhi efektivitas pembelajaran PPKn terutama dalam penerapan strategi  social science inquiry 
yang memerlukan pemecahan masalah secara ilmiah. Di samping itu, perubahan nilai dan sikap sebagai 
hasil belajar PPKn terjadi karena perubahan pola pikir siswa berdasarkan logika. Dengan demikian, 
kemampuan berpikir logis berperan penting dalam pembelajaran PPKn. Tulisan ini bertujuan untuk 
menjelaskan penerapan strategi social science inquiry dan kemampuan berpikir logis pada pembelajaran 
PPKn khususnya di jenjang pendidikan SMA. 

Kata kunci : strategi social science inquiry, kemampuan berpikir logis, pembelajaran PPKn 

Pendahuluan 

Dimyati dan Mudjiono (1999) mengemukakan bahwa guru adalah pendidik yang membelajarkan siswa. 
Dalam upaya membelajarkan siswa, guru harus melakukan pengorganisasian belajar, penyajian bahan ajar 
sesuai tujuan dan kompetensi yang dikembangkan, dengan metode, pendekatan dan model pembelajaran 
yang tepat. Salah satu prinsip pendidikan adalah diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan 
pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Untuk itu diperlukan guru yang memberikan 
keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan potensi serta kreativitas siswa (Majid, 2013:37). 
Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan, 
diperlukan seorang guru atau pengajar yang berkreativitas tinggi dan bersifat inovatif, yang senantiasa 
melakukan berbagai strategi, pendekatan, dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan proses dan 
perolehan hasil belajar. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dari proses pembelajaran itu sendiri, 
dengan memposisikan siswa sebagai bagian penting dari proses pembelajaran dan mengajak siswa untuk 
terlibat aktif dalam setiap proses di dalamnya. Dengan demikian keberhasilan pembelajaran dilihat apakah 
siswa sudah melakukan kegiatan belajar atau belum. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma 
proses pendidikan, yaitu paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran (Wahab, 2008; Yamin, 2013).  

Pembelajaran merupakan salah satu sub sistem dari sistem pendidikan, di samping kurikulum, 
konseling, administrasi, dan evaluasi (Reigeluth, 1999:6). Menurut Majid (2013) pembelajaran sebagai 
suatu proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, harus 
direncanakan dengan baik agar pembelajaran berlangsung efisien dan efektif. Miarso (2004) menjelaskan 
pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk membuat pebelajar dapat belajar dan mencapai hasil 
belajar yang maksimal. Pembelajaran dengan paradigma baru berpusat pada siswa, dan keberhasilan 
pembelajaran dilihat apakah siswa sudah melakukan kegiatan belajar. Untuk dapat membuat siswa belajar 
atau membelajarkan siswa, seorang guru harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang baik, 
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menarik, asyik dan menyenangkan. Anam (2015:1) mengemukakan suatu materi pelajaran yang baik 
meskipun penting dan sangat diperlukan, akan gagal dicerna dengan baik oleh siswa manakala cara atau 
pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan materi kurang baik. Dengan kata lain ‘bagaimana’ 
menyampaikan materi pelajaran jauh lebih penting daripada ‘apa’ materi yang sedang disampaikan.  

Upaya perbaikan pembelajaran dapat dilakukan diantaranya dengan menerapkan berbagai 
pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pendidikan. Penggunaan strategi 
pembelajaran yang tepat merupakan langkah awal dalam usaha meningkatkan hasil belajar. Dengan 
demikian peningkatan hasil belajar siswa sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang digunakan 
guru. Menurut Gagne (1979) sudah lama para guru mencari strategi pembelajaran yang tepat, yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, metode dan karakteristik siswa. Dengan paradigma baru dalam 
pembelajaran, penggunaan suatu strategi pembelajaran harus mendorong siswa belajar lebih aktif dan 
melakukan kegiatan belajar dengan penuh inisiatif (proactively leaner). Kegiatan belajar yang penuh inisiatif 
menyebabkan siswa dapat belajar lebih banyak, dan lebih terarah, sehingga perolehan hasil belajar lebih 
optimal. 

Menurut Anitah (2010) guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahliannya di 
depan kelas. Salah satu keahlian tersebut yaitu kemampuan menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk 
dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif dan efisien, guru perlu mengenal berbagai jenis strategi 
pembelajaran sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat untuk mengajarkan suatu bidang 
studi tertentu. Suparman (2000) menyatakan bahwa strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan 
pengajaran dalam mengelola kegiatan instruksional untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara 
sistematik, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai secara efektif dan efisien. Selanjutnya 
beliau menjelaskan strategi pembelajaran ini sebenarnya berkaitan dengan ‘the how’ dari penyampaian 
materi ajar. Suparman menyampaikan komponen strategi pembelajaran terdiri dari uraian kegiatan, 
metode, media, dan waktu pembelajaran. 

Salah satu strategi pembelajaran inovatif, yang tidak hanya mengembangkan kemampuan 
intelektual tetapi seluruh potensi yang ada pada diri siswa termasuk pengembangan emosional dan 
ketrampilan siswa adalah strategi inquiry (Costa, 1985; Mallinson, 1991; Joyce and Weil, 1992; Silberman, 
1996; Slavin, 1997; Sanjaya, 2006). Pendapat lain dikemukakan Soetjipto (1997) yang menyatakan melalui 
strategi inquiry siswa dibekali kemampuan menjadi pemecah masalah yang independen (independent 
problem solver), sebagaimana juga dikemukakan Dahar, 2011; Roestiyah, 1998; dan Hasting, 2001. 
Menurut Gulo (2002) pembelajaran inkuiri merupakan 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.  

PPKn sebagai mata pelajaran memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral, yang pada 
akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter siswa dengan merujuk pada nilai-nilai 
dan moral Pancasila. Menurut Djahiri (1995) pembelajaran PPKn harus sampai terjadinya proses 
internalisasi dan personalisasi pada setiap diri peserta didik, dengan demikian perlu dibangun proses 
interaksi/dialog, dan proses belajar aktif. Memperhatikan pendapat para ahli tentang strategi inkuiri dan 
tujuan pembelajaran PPKn, kiranya penerapan strategi pembelajaran inkuiri tepat digunakan dalam mata 
pelajaran PPKn di SMA. Strategi inquiry  tepat diterapkan dalam pembelajaran PPKn yang menghendaki 
keterlibatan siswa secara mental-intelektual dan sosial-emosional, sehingga pembentukan karakter 
sebagai warga negara yang demokratis, yaitu yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi 
kelangsungan negara Indonesia dapat dicapai. 

Strategi pembelajaran inquiry dalam PPKn yang diangkat dalam tulisan ini adalah strategi social 
science inquiry. Dalam strategi social science inquiry peserta didik diarahkan melakukan penyelidikan secara 
sistematik, kritis, logis, dan analisis untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
digariskan secara jelas melalui penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah dan 
merupakan salah satu tahapan dalam model ini (Sanjaya,2013). Dengan demikian, strategi social science 
inquiry menekankan pemecahan masalah melalui langkah-langkah ilmiah, yang menghendaki pembuktian 
atas data dan fakta yang diperoleh siswa dengan menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penerapan 
strategi social science inquiry guru harus merencanakan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan dan 
pengalaman “ilmiah” untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya 
sendiri (Anam, 2015). Hal ini karena dalam strategi social science inquiry siswa dalam arahan guru akan 
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mendefinisikan istilah atau penjelasan konsep, 



S E M I N A R  A S E A N 

2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY  

© Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016 

536 

 

mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, yang dilakukan dengan kreatif, kritis, jujur, 
objektif, dan terbuka terhadap pengalaman baru.  

Dalam memecahkan masalah melalui pengujian hipotesis yang dilakukan siswa melalui penerapan 
strategi social science inquiry harus didasarkan pada kemampuan berpikir yang sesuai dengan kaidah-
kaidah, aturan-aturan, sistematis dan teknik berpikir yang tepat dan benar, agar tidak mengandung 
kesalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam hal inilah pentingnya kemampuan 
berpikir logis siswa, sebagaimana yang dikemukakan Poespoprodjo dan Gilarso (2011). 

Kemampuan berpikir logis merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki peserta didik sebagai 
potensi psikologis yang turut mempengaruhi efektivitas pembelajaran, karenanya aspek ini perlu 
mendapat perhatian guru dalam pembelajaran. Menurut Kowalski (2006) berpikir logis tidak hanya 
dikembangkan pada disiplin ilmu kognitif saja, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam ilmu sosial dan 
diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk hal yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sosial. Nicotera, et.al (2013) mengungkapkan hasil 
penelitiannya yang menyisipkan unsur berpikir logis dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan di 
sekitar siswa, dan berpikir logis membuat siswa memiliki sikap berkewarganegaraan yang baik. 
Selanjutnya Nicotera menjelaskan saat siswa terbiasa berpikir dengan sistematis (berpikir logis) maka 
masalah-masalah umum yang terjadi pada siswa dapat mereka telaah dan selesaikan dengan pikiran yang 
matang. 

Siswa SMA berada pada usia diatas 11 tahun, menurut Piaget (1988) telah berada pada tahap 
operasi formal (formal operations) yang merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif menurut 
Piaget. Mereka yang tengah berada pada tahap operasi berpikir formal sudah dapat berpikir logis, berpikir 
dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil 
kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu (Piaget & Inhelder, 1969; Piaget, 1981 dalam 
Suparno, 2001: 88). Kemampuan berpikir tersebut sangat mendukung dalam pembelajaran dengan 
strategi social science inquiry, karena strategi ini menjadikan rumusan dan pengujian hipotesis sebagai arah 
dalam pelaksanaannya. Dengan demikian perlu diketahui apakah kemampuan berpikir logis siswa turut 
mempengaruhi hasil belajarnya, terutama bila dikaitkan dengan penerapan strategi pembelajaran social 
science inquiry yang digunakan guru dalam pembelajaran PPKn. Tulisan ini akan menjelaskan pembelajaran 
dengan strategi social science inquiry dan kemampuan berpikir logis pada pembelajaran PPKn di jenjang 
SMA. 

Strategi Social Science Inquiry   

Guru yang baik berusaha merancang pembelajaran agar tujuan dapat tercapai dengan berbagai cara dan 
pertimbangan serta memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi ketercapaian tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu seorang guru harus memiliki pemahaman yang baik 
terhadap berbagai strategi dan metode pembelajaran yang dapat membangun suasana dan lingkungan 
belajar yang menantang siswa untuk belajar mandiri, mengerti apa yang sedang dipelajari, memberikan 
respon atas pembelajaran yang berlangsung, mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang 
dipersoalkan dalam pembelajaran (Anitah, 2010; Yamin, 2013).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah strategi pembelajaran yang diterapkan 
dan karakteristik pebelajar (Slavin, 2005; Moore, 2005; Degeng, 1997). Strategi pembelajaran saat ini 
diharapkan lebih menekankan agar siswa dipandang sebagai subjek belajar. Konsep ini bertujuan hasil 
belajar lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah, siswa ‘bekerja’ dan 
mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa (Yamin, 2013:74). Strategi pembelajaran 
berkaitan erat dengan bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran agar siswa bisa belajar. Cara-cara 
yang dipilih harus direncanakan secara sistematis, untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.  

Menurut Gerlach & Elly (1980) strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 
menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang terdiri dari urutan kegiatan, 
metode dan prosedur yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa guna mencapai tujuan 
belajar. Reigeluth (1999) menyatakan strategi pembelajaran sebagai metode-metode untuk memanipulasi 
unsur-unsur bahan pengetahuan. Selanjutnya Reigeluth mengklasifikasi strategi pembelajaran menjadi 
strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Dick dan Carey (2005: 183-
184) menyatakan strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari seperangkat 
bahan pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk 
menghasilkan hasil belajar tertentu pada pebelajar.  
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Sementara itu Pannen (1999:93) menjelaskan strategi pembelajaran berkaitan erat dengan situasi 
belajar yang sering digambarkan sebagai model pembelajaran. Joyce dan Weil (1996) dalam Yamin 
(2013:4) menggunakan istilah model-model mengajar untuk strategi pembelajaran.  Disebutkan model 
mengajar adalah sebuah rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (arah 
jangka panjang dari belajar), mendesain materi pelajaran, dan untuk pedoman pembelajaran di dalam kelas 
maupun tempat lain. Strategi pembelajaran terus berkembang berdasarkan hasil-hasil penelitian. Crowl, 
Kaminsky & Podell (1997) dalam Anitah (2010) mengemukakan tiga pendekatan yang mendasari 
pengembangan strategi pembelajaran, yaitu advance organizers dari Ausubel, discovery learning dari Bruner, 
dan peristiwa-peristiwa belajar dari Gagne.  

Strategi pembelajaran yang oleh Joyce dan Weil disebut model-model pengajaran telah 
berkembang tumbuh subur dari tahun ke tahun dan karena dukungan materi, seperti media cetak dan 
elektronik, model-model tersebut kemudian menjadi lebih kaya dari pada sebelumnya. Selanjutnya 
dijelaskan seluruh model-model pengajaran secara besar-besaran akan diubah atau bahkan diganti dengan 
model-model lain yang lebih baik. Tetapi model-model pengajaran yang baik tidak banyak diketahui para 
guru, meskipun ada, masih sedikit yang menggunakannya. Padahal model-model tersebut harus diketahui, 
dipelajari, kemudian diterapkan secara langsung (Joice, Weil, dan Calhoun (2011). 

Menurut Majid (2013:108) untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat perlu memperhatikan 
beberapa hal yang menjadi kriteria, yaitu: a) kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau 
kompetensi; b) kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan yang akan disampaikan; 
c)kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran (kemampuan awal, karakteristik yang berhubungan 
dengan latar belakang dan status sosial, karakteristik yang berkaitan dengan perbedan-perbedaan 
kepribadian); d) biaya; e) kemampuan strategi pembelajaran (kelompok atau individu); f)karakteristik 
strategi pembelajaran (kelemahan maupun kelebihannya); dan g) waktu. 

Mata pelajaran PPKn memiliki keunikan tersendiri,  karena mata pelajaran PPKn dimaknai sebagai 
pendidikan nilai, pendidikan demokrasi, pendidikan moral, dan pendidikan Pancasila (Al Muchtar, dalam 
Anitah, 2010). Dalam pemilihan dan penetapan pengguaaan suatu strategi pembelajaran, keunikan mata 
pelajaran PPKn tersebut menjadi pertimbangan. Menurut Winataputra (2014) secara substantif dan 
pedagogis, program civic education dirancang sebagai wahana pendidikan yang bertujuan untuk 
memfasilitasi siswa, agar dapat mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang cerdas, 
bertanggungjawab, dan berkeadaban atau “smart and good citizens”. Hal ini menggambarkan secara tegas 
bahwa hakikat pembelajaran PPKn sebagai wahana pengembangan berpikir kritis, dan pembelajaran 
dimaknai sebagai proses pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa, menghindari hanya sebagai 
hapalan.  

Menurut Suwarna (2000) dan Ary (1997) kelemahan pembelajaran PPKn selama ini terletak pada 
proses belajar yang masih lemah dan terperangkap kepada proses menghafal yang hanya menyentuh 
pengembangan kognitif tingkat rendah, dan belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
Berpikir kritis, yaitu cara berpikir disiplin dan dikendalikan oleh kesadaran. Cara berpikir kritis mengikuti 
alur logika dan rambu-rambu pemikiran yang sesuai dengan fakta atau teori yang diketahui, berpikir kritis 
mencerminkan pikiran yang terlatih (Al Muchtar, dalam Anitah, 2010).  

 Memperhatikan karakteristik dan tujuan pembelajaran PPKn yang berbeda dengan mata pelajaran 
lainnya, strategi pembelajaran social science inquiry tepat untuk digunakan. Strategi pembelajaran social 
science inquiry dikembangkan atas dasar kerangka konseptual yang sama dengan model penelitian ilmiah 
yang diterapkan dalam bidang ilmu-ilmu alamiah dan model penelitian sosial dalam bidang ilmu-ilmu sosial 
(Massialas dan Cox, 1966 dalam Anitah, 2010). Dalam strategi social science inquiry peserta didik 
diarahkan melakukan penyelidikan secara sistematik, kritis, logis, dan analisis untuk mencari jawaban 
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digariskan secara jelas melalui penetapan hipotesis sebagai arah 
dalam pemecahan masalah dan merupakan salah satu tahapan dalam strategi ini. Dengan demikian, 
strategi social science inquiry menekankan pemecahan masalah melalui langkah-langkah ilmiah, yang 
menghendaki pembuktian atas data dan fakta yang diperoleh siswa dengan menelusuri bahan-bahan 
pustaka.  

Menurut Joyce dan Weil (1980) dalam Sanjaya (2013:206) pembelajaran social science inquiry 
merupakan salah satu model sosial yang mempunyai tiga ciri pokok, yaitu  (1) adanya aspek-aspek sosial 
dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana keterbukaan dalam diskusi kelas, (2) adanya 
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penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah, dan (3) mempergunakan fakta sebagai 
pengujian hipotesis. 

Asumsi dasar yang menjadi keyakinan pokok berakar pada pendirian, bahwa setiap anak memiliki 
kebebasan berkembang. Menurut Joice dan Weil (1992) strategi social science inquiry tidak dapat 
diterapkan pada semua jenjang pendidikan, dan lebih ditujukan pada jenjang pendidikan menengah ke atas. 
Hal ini karena penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah dan merupakan salah satu 
tahapan dalam model ini hanya  dapat dilakukan oleh siswa yang taraf berpikirnya sudah sampai pada fase 
berpikir abstrak. Berkaitan dengan hal ini, Banks (1977) mempunyai pandangan yang berbeda, 
menurutnya strategi ini dapat dilakukan mulai pendidikan sekolah dasar, hanya saja penekanannya tidak 
pada langkah-langkah inkuiri, tetapi lebih kepada memperkenalkan fakta, konsep, dan generalisasi yang 
dikembangkan melalui strategi bertanya sehingga kemampuan berpikir kritis sudah dimulai sejak 
pendidikan dasar dan kemampuan social inquiry dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi.  

Bahasan tentang strategi social science inquiry, dikemukakan Greene (2006) dalam artikelnya 
“Toward a methodology of mixed methods social inquiry”, dan Kevlihan (2008) dalam artikelnya “Designing 
social inquiry in central Asia – A case study of Krygyzstan and Tajikistan” . Selanjutnya Wong (2009) dalam 
International Journal of Social Inquiry vol.2 number 1 2009, dalam proyek pendidikan kewarganegaraan yang 
dikaitkan dengan globalisasi, imperialisme, dan peran organisasi pemerintah dengan permasalahannya 
untuk dipecahkan siswa dengan mengaplikasikan social science inquiry.  

Strategi social science inquiry memiliki enam tahapan, sebagaimana yang dikemukakan Massialas dan 
Cox (1966) dalam Joice dan Weil (1992), dan Banks (1977), yaitu tahap orientasi, hipotesis, definisi, 
eksplorasi, pembuktian, dan generalisasi. Berikut penjelasan dari keenam tahapan tersebut:  

Tahap orientasi, pada tahap ini siswa mengambil dan menetapkan masalah sosial yang akan dijadikan 
pokok bahasan. Guru memberikan bantuan dengan menciptakan suasana untuk menemukan dan 
merumuskan masalah. Masalah sosial dapat diambil dari masalah kehidupan masyarakat yang sedang 
hangat dibicarakan, dari lingkungan terdekat siswa hingga meluas ke masyarakat. Masalah yang dijadikan 
pokok bahasan harus betul-betul mengandung persoalan yang memerlukan pemecahan, dan mengundang 
seluruh siswa untuk mengadakan pembuktianempirik sehingga memperoleh jawaban atau pemecahannya. 
Dengan bantuan guru masalah tersebut kemudian dirumuskan dan dikembangkan dalam bentuk 
pernyataan atau pertanyaan, dan diadakan pembatasan ruang lingkup masalah yang lebih khusus sehingga 
para siswa dalam mengadakan pembuktiannya lebih terarah. Perumusan dan pembatasan masalah ini 
merupakan langkah awal (starting point) dalam penerapan strategi social science inquiry.  

 Tahap hipotesis, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai pokok 
bahasan, selanjutnya menetapkan dan merumuskan hipotesis yang dinyatakan secara jelas. Fungsi 
perumusan hipotesisuntuk memberikan arahan atau acuan dalam usaha penemuan pemecahan masalah 
melalui pengujian terhadap unsur-unsur yang ada dalam masalah, dan melihat sejauh mana hubungan 
masalah dengan pemecahan yang akan ditentukan. 

Tahap definisi,  pada tahap ini siswa mengadakan pembahasan tentang pengertian istilah-istilah yang 
ada dalam hipotesis, sehingga semua siswa memiliki pengertian yang sama, dan para siswa dapat saling 
membicarakan masalah pokok bahasan. 

Tahap eksplorasi,  pada tahap ini siswa melakukan eksplorasi diawali dengan melakukan pengujian 
hipotesis, apakah hipotesis tersebut dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah, dengan berpikir 
deduksi yang menghubungkan antara hipotesanya dengan mengajukan sejumlah asumsi-asumsi, 
selanjutnya hipotesis setelah diuji berdasarkan nalar logika, diuji dengan data. 

Tahap pembuktian, tiap siswa mengumpulkan data melalui wawancara, observasi atau angket 
(apabila memungkinkan), Setelah data terkumpul, diadakan analisis dan dihubungkan dengan hipotesis. 

Tahap generalisasi, merupakan tahap akhir yaitu menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik 
dalam pemecahan masalah. Generalisasi hendaknya disusun sederhana agar para siswa dapat 
memahaminya dengan jelas. 

Kurth & Green (2003) mengemukakan perlunya konsep pendidikan kewarganegaraan yang 
responsif terhadap tantangan di era globalisasi.  Generasi muda dituntut untuk mengerti apa yang terjadi 
di sekitarnya dengan membahas isu-isu sosial yang berkembang. Penerapan strategi social science inquiry 
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dalam pembelajaran PPKn dapat mengarahkan siswa untuk peka atas masalah-masalah sosial dan dengan 
langkah-langkah ilmiah berusaha memahami dan mencari jawaban untuk menyelesaikannya. Siswa 
diarahkan untuk mencari tahu dengan kegiatan investigasi melalui penelusuran berbagai sumber dan 
pembuktian hipotesis sebagai acauan dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian strategi social 
science inquiry tepat untuk pembelajaran PPKn. 

Kemampuan Berpikir Logis 

Poespoprodjo dan Gilarso (2011) mengemukakan manusia sebagai makhluk yang berakal harus 
menggunakan akal sehat di segala bidang kehidupan, serta mendasarkan tindakan-tindakan kita atas 
pertimbangan-pertimbangan yang “masuk akal”. Kegiatan pikiran atau akal budi manusia merupakan 
sasaran bidang logika. Logika berasal dari kata logos bahasa Yunani yang berarti ucapan, kata, pengertian, 
pikiran, ilmu. Logika diartikan sebagai ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat (the science and 
art of correct thinking). Menurut Irving dalam Mundiri (2014:2) logika adalah ilmu yang mempelajari 
metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang 
salah. Dengan berpikir dimaksudkan kegiatan akal untuk “mengolah” pengetahuan yang telah kita terima 
melalui panca indra, dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Dengan demikian istilah “berpikir” 
ditunjukkan suatu  kenyataan yang menggerakkan pikiran bentuk kegiatan akal yang khas dan terarah.  

Berpikir juga dapat berarti kegiatan kenyataan yang menggerakkan pikiran. Kenyataan yang 
memegang inisiatif. Pelopor ilmu logika adalah Aristoteles (348-322 SM) yang menyatakan berpikir adalah 
“ berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin” (Plato, Aristoteles dalam Poespoprodjo dan Gilarso, 
2011:13); mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-
alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran, mencari berbagai hal yang berhubungan satu 
sama lain, mengapa atau untuk apa sesuatu terjadi, serta membahas suatu realitas.  

Menurut De Bono (1990) berpikir adalah eksplorasi pengalaman yang dilakukan secara sadar 
dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan itu mungkin berbentuk pemahaman, pengambil keputusan, 
perencanaan, pemecahan masalah, penilaian, tindakan dan sebagainya. Poespoprodjo dan Gilarso (2011) 
mengemukakan bahwa di dalam kegiatan berpikir benar-benar dituntut kesanggupan pengamatan yang 
kuat dan cermat, dituntut kesanggupan melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-
kesalahan yang terselubung, dan waspada terhadap pembenaran diri (rasionalisasi) yang dicari-cari, 
terhadap segala yang tidak berkaitan (tidak relevan), terhadap prasangka-prasangka, terhadap pembuatan 
oleh rasa perasaan pribadi atau kelompok dan golongan. Berkaitan dengan hal ini Bakry (2001) 
mengemukakan, syarat sifat ilmiah salah satu diantaranya “harus sistematik”, yaitu mempunyai susunan 
menurut aturan tertentu yang bagian-bagiannya berhubungan serta tidak mengandung kontradiksi di 
dalamnya. 

Suatu jalan pikiran yang tepat dan jitu, yang sesuai dengan patokan-patokan seperti yang 
dikemukakan dalam logika disebut “logis”. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal, dan tidak logis 
adalah sebaliknya (Mundiri, 2014: 2). Logika sebagai ilmu merumuskan aturan-aturan untuk pemikiran 
yang tepat. Aturan-aturan tersebut untuk diterapkan, seperti misalnya dalam membuktikan sesuatu atau 
menganalisis suatu persoalan, persoalan konkret yang kita hadapi setiap hari, serta pembentukan sikap 
ilmiah, kritis, dan objektif. Logika merumuskan serta menerapkan hukum-hukum dan patokan-patokan 
yang harus ditaati agar manusia dapat berpikir benar, efisien dan teratur. Dengan demikian ada dua obyek 
penyelidikan logika, pertama, pemikiran sebagai obyek material, dan kedua, patokan-patokan atau hukum-
hukum berpikir benar sebagai obyek formalnya. 

Ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang benar, 
yaitu melalui metode induksi dan metode deduksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan 
yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-
kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Deduksi 
adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum, menuju kesimpulan yang bersifat khusus 
(Mundiri, 2014). Menurut Suryabrata (2001) proses atau jalannya berpikir ada tiga langkah, yaitu : (1) 
pembentukan pengertian, (2) pembentukan pendapat, dan (3) penarikan kesimpulan. Bakry (2001) 
menyatakan berdasarkan proses penalarannya, penarikan kesimpulan yang dihasilkan logika umumnya 
dilakukan secara induktif, deduktif dan analogi. Dengan demikian kemampuan berpikir logis adalah 
kemampuan melakukan kegiatan berpikir secara benar dan tepat yang didasarkan pada patokan dan 
kaidah-kaidah serta tahapan yang sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang benar (Bakry, 2001; 
Hasan, 1994; Ahmadi dan Supriyono, 1991). 
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Penelitian berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, dikemukakan Rex, Thomas, dan Engel yang 
dituangkan dalam artikel “Applying Toulmin: Teaching logical reasoning and argumentative writing”, yang 
menghubungkan cara berpikir logis dengan proses menulis argumentatif. Sementara itu, Kowalski (2006) 
mengemukakan dalam artikelnya “The logical way to be artificially intelligent”, agar berpikir logis tidak hanya 
dikembangkan dalam disiplin ilmu kognitif saja, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan 
diimplementasikan secara efektif oleh orang pada umumnya di kehidupan sehari-hari. Intinya, berpikir 
logis dapat dilakukan untuk hal yang berhubungan sosial. 

Berkaitan dengan berpikir ini teori Piaget sangat penting, karena teori ini merupakan teori belajar 
kognitif yang paling luas diterima. Teori Piaget menyatakan bahwa berpikir manusia tersusun dari 
pengalaman. Dahar (2011:136) menjelaskan Piaget dan teorinya mengenai tiga aspek intelektual yang 
diteliti Piaget, yaitu struktur, isi (konten), dan fungsi. Menurut Piaget, intelegensi ialah jumlah struktur 
yang tersedia yang dapat digunakan seseorang pada saat-saat tertentu dalam perkembangannya. Piaget 
mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang anak menjadi empat tahap, yaitu tahap 
sensorimotor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Tahap sensorimotor ditandai dengan 
pemikiran anak berdasarkan tindakan inderawinya. Tahap praoperasi diwarnai dengan mulai 
digunakaannya simbol-simbol untuk menghadirkan suatu benda atau pemikiran, khususnya penggunaan 
bahasa. Tahap operasi konkret ditandai dengan penggunaan aturan logis yang jelas. Tahap operasi formal 
dicirikan dengan pemikiran abstrak, hipotesis, deduktif, dan induktif. Berikut dikemukakan skema 
keempat tahap tersebut. 

 

Tabel 1. Skema Empat Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 
 

 Sumber: Suparno (2001: 25) 

Piaget menegaskan, semua manusia maju melalui tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang 
sama, dan dalam urutan-urutan yang sama pula, tidak peduli dari masyarakat mana berasal. Siswa SMA 
berada pada usia di atas 11 tahun yang berarti pada tahap operasi formal (formal operations). Selanjutnya 
dikemukakan sifat pokok pada tahap operasi formal adalah pemikiran deduktif hipotesis, induktif saintifik, 
dan abstraktif reflektif. Perkembangan pemikiran pada tahap ini sudah sama dengan pemikiran orang 
dewasa secara kualitatif. Perbedaannya dengan pemikiran orang dewasa hanya terletak pada kuantitas, 
yaitu banyaknya skema pada orang dewasa. Menurut Ginsburg dan Opper (1988) dalam Suparno (2001) 
seseorang pada tahap ini sudah mempunyai tingkat ekuilibrium yang tinggi. Ia dapat berpikir fleksibel dan 
efektif, serta mampu berhadapan dengan persoalan yang kompleks. 

Pembelajaran PPKn di SMA 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  di dalam UU No 20/2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk mencapai tujuan dimaksud, dalam standar isi, 
Permendiknas No. 22 tahun 2006 dinyatakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 
yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 
dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, mata pelajaran PPKn sebagai pendidikan nilai 
dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah 
hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. PPKn menekankan nilai dan moral dalam pembentukan karakter 

Tahap Umur Ciri Pokok Perkembangan 
Sensorimotor  0-2 tahun Berdasarkan tindakan 

Langkah demi langkah 
Praoperasi  2-7 tahun Penggunaan simbol/bahasa tanda 

Konsep intuitif 
Operasi Konkret  8-11 tahun Pakai aturan jelas/logis 

Reversibel dan kekekalan 
Operasi Formal  11 tahun  

ke atas 
Hipotesis 
Abstrak 
Deduktif dan induktif 
Logis dan probabilitas 
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bangsa. Melalui pembelajaran PPKn, siswa dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang 
efektif dan bertanggungjawab, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  

Wahab (2008) mengemukakan, saat ini PPKn tidak lagi sebagai mata pelajaran yang berisikan 
indoktrinasi-indoktrinasi untuk kepentingan politik penguasa. PPKn dengan paradigma baru menjadikan 
PPKn sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana 
utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia, sehingga menarik untuk dipelajari. Menurut 
Winataputra (2011), pada tataran kurikuler, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah ditetapkan 
pendidikan kewarganegaraan, dan bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, bahasa dan seni serta budaya. 
Secara substantif dan pedagogis kedua bidang kajian tersebut mempunyai hubungan kontributif terhadap 
semua aspek tujuan pendidikan nasional dengan titik berat pada pengembangan wawasan keilmuan, 
kecakapan personal dan sosial-kultural, kreativitas, kemandirian, dan karakter warganegara yang 
demokratis dan bertanggung jawab.  

Proses belajar dan pembelajaran secara pedagogis dan sosial kultural menuntut adanya integrasi 
dari proses pemberdayaan dan pembudayaan dalam bingkai pembelajaran yang mendidik dan 
mencerdaskan. Dengan demikian maka yang menjadi pilar utama pendidikan kewarganegaraan dan ilmu 
pengetahuan sosial serta humaniora adalah belajar hidup bermasyarakat (learning to live together) yang 
ditopang oleh pilar belajar untuk tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana (learning to know)dan pilar 
belajar untuk berbuat (learning to do), yang pada akhirnya dikristalisasikan dalam pilar belajar untuk hidup 
menjadi manusia yang utuh (learning to be). 

Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam PPKn, dalam 
pandangan Lickona (1992) disebutnya “educating for character” atau “pendidikan watak”. Lickona 
mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992: 50-51), 
yakni “compatible mix of all those virtues identified by religions, literary stories, the sages, and persons of 
common sense down through history. Selanjutnya Lickona memadang karakter atau watak memiliki tiga 
unsur yang saling berkaitan, yakni moral knowing, moral feeling, and moral behavior”. Menurut Winataputra 
(2014) bila pendapat Lickona dijadikan kerangka pikir dalam melihat sasaran dan isi pembelajaran PPKn, 
maka setiap konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan dalam butir materi PPKn harus memiliki aspek 
konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Dengan demikian PPKn sebagai mata pelajaran memiliki 
aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak 
atau karakter siswa dengan merujuk pada nilai-nilai dan moral Pancasila. 

Maftuh dan Sapriya (2005:30) dan Al Hakim, dkk (2014) menyatakan tujuan negara 
mengembangkan PPKn, agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), 
yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics intelligence), baik intelektuan, emosional, sosial, 
maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility);  dan mampu berpartisipasi 
dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran PPKn tersebut Wahab dalam 
Winataputra (2014) mengemukakan, warga negara yang cerdas (civic intelligence) sangat diperlukan bagi 
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan warga negara yang bertanggungjawab terhadap 
bangsa dan negara, Wahab  (2008) mengemukakan dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan 
kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. 

Berdasarkan Kurikulum 2013 pembelajaran PPKn untuk jenjang pendidikan menengah harus 
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk 
membuat siswa terampil dalam menerapkan pengetahuan PPKn dalam kehidupan nyata. Dengan 
keterampilan yang terasah tersebut, pembelajaran PPKn dilanjutkan sehingga dapat membentuk siswa 
yang memiliki sikap sebagai seorang warga negara yang taat dan menyakini falsafah hidup bangsa 
Indonesia dalam kesehariannya. Hal ini menunjukkan kompetensi yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada 
kajian pengetahuan tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai 
perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cinta tanah air yang telah terasah dalam diri siswa. 
Hal tersebut dikemukakan Mohammad Nuh dalam kata pengantar buku Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemendikbud 2014. Dengan demikian PPKn memiliki peranan yang sangat penting, sebagai wahana untuk 
mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.  

Berdasarkan pengamatan penulis, pembelajaran PPKn di SMA Negeri 8 Kota Malang yang 
berlangsung selama ini, berlangsung cukup baik. Pembelajaran PPKn di SMAN 8 menggunakan Kurikulum 
2013, dengan pendekatan scientific yang menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), 
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dan keterampilan (psikomotor). Pembelajaran PPKn di SMA perlu ditingkatkan karena keaktifan siswa 
belum optimal, inisiatif siswa masih kurang, dan interaktif sesama siswa hanya dilakukan sebagian kecil 
siswa saja. Ditinjau dari hasil belajar siswa, pada semester sebelumnya untuk siswa kelas X diperoleh nilai 
rata-rata B (level 2,66- 3.33  atau 65-79). SMAN 8 Kota Malang menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) berdasarkan kurikulum 2013 adalah 70 untuk semua mata pelajaran, kecuali kelas akselerasi KKM 
ditetapkan 80. Hasil penilaian ketuntasan belajar PKn di SMAN 8 Kota Malang masih belum mencapai 
ketuntasan ideal, yaitu level 3,66-4,00 atau 80-100 (sangat baik = SB). Untuk memenuhi tuntutan 
tersebut, Mulyasa (2013:131) menyatakan perlu dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk 
membentuk manusia yang berkualitas tinggi, baik mental, moral, maupun fisik. Metode dan strategi 
pembelajaran yang kondusif untuk hal tersebut beliau kemukakan, adalah metode inquiry, discovery, dan 
problem solving. 

Untuk membelajarkan PPKn di sekolah, menurut Djahiri (1985) diperlukan guru yang baik 
(profesional) yang menggunakan keahliannya untuk membantu perkembangan siswa, guru yang berperan 
sebagai agen pembaruan, pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Guru harus dapat merancang 
pembelajaran atas dasar kebutuhan umum maupun kebutuhan perorangan siswanya. Untuk itu 
menurutnya diperlukan apa yang disebutnya ‘guru inkuiri’. Guru inkuiri memiliki ciri-ciri sebagai 
perencana/programmer, pelaksana pengajaran, fasilitator, administrator, evaluator, rewarder, manajer, 
pengarah, dan pemberi keputusan.  Selanjutnya dikemukakan bahwa guru yang baik adalah guru yang mau 
melihat dan menyerap perasaan siswanya, mempunyai pengertian tinggi atas hal tersebut, percaya siswa 
memiliki kemampuan, mampu berperan sebagai fasilitator (pemberi kemudahan, kelancaran keberhasilan) 
dan mampu melaksanakan peran sebagai guru inkuiri. 

Penerapan Strategi Social Science Inquiry dan Kemampuan Berpikir Logis pada 
Pembelajaran PPKn di SMA 

Dalam pembelajaran PPKn di SMA sang guru hendaknya mempergunakan strategi pembelajaran 
yang tepat, agar pembelajaran dapat membantu siswa mencapai hasil yang optimal, berlangsung dalam 
suasana yang menarik, asyik, dan menyenangkan. Untuk itu guru harus mengetahui berbagai strategi, 
model, dan metode pembelajaran, dan dapat menerapkannya dengan tepat dalam pembelajaran sesuai 
dengan tujuan atau kompetensi yang akan dikembangkan serta karakteristik materi bahan ajar, dan 
karakteristik siswa. Pemilihan strategi yang tepat akan membuat siswa mau dan senang belajar, aktif 
mengikuti pembelajaran dan interaktif dengan sesama teman dan gurunya, sehingga pembelajaran menjadi 
menarik dan hidup, jauh dari kebosanan yang dikeluhkan selama ini. Sebagaimana yang dikemukakan 
Anam (2015) mata pelajaran yang paling membosankan sekalipun, asalkan disampaikan dengan cara yang 
menarik, interaktif, produktif, dan konstruktif, maka hal itu membuat suasana belajar menjadi ‘lebih 
hidup’.  

Pembelajaran PPKn yang berlangsung selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan 
tepat, aktivitas guru masih tampak dominan, siswa lebih banyak menghafal dan membaca, kurang joyfull 
learning dan masih berpola “textbookish” (Wahab, 2008; Mangkoesapoetra, 2004; Suwarna, 2000; Zuriah, 
2010, Winataputra, 2008). Berkaitan dengan pembelajaran kewarganegaraan Torney-Putra and Klandl 
(2003) menjelaskan bahwa pembelajaran kewarganegaraan itu efektif ketika berhubungan dengan praktik 
dan tatap muka komunitas untuk generasi muda. Pengalaman ini memberi kesempatan untuk uji coba 
pengetahuan mereka dalam situasi interpersonal dan untuk membuat pengalaman lebih bermakna bila 
dalam pembelajaran diperkaya dengan pengalaman melalui diskusi dan pemecahan masalah.  

 Menurut Winataputra (2008) pembelajaran PPKn  perlu dilakukan dengan paradigma baru, yang 
menerapkan pembelajaran student-active learning, yaitu pembelajaran yang memfocuskan pada kegiatan 
belajar siswa aktif dan inquiry approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 
proses penggalian informasi dalam rangka pemecahan masalah atau perumusan generalisasi. Salah satu 
penekanan dalam pembelajaran PPKn adalah pendidikan nilai, dan proses internalisasi nilai-nilai dapat 
dicapai apabila siswa terlibat dalam pengalaman dengan mempraktekkan melalui pembelajaran siswa aktif, 
sehingga siswa terlibat secara mental-intelektual dan sosial-emosional. Dengan demikian strategi inquiry  
tepat diterapkan dalam pembelajaran PPKn agar pembentukan karakter sebagai warga negara yang 
demokratis, yaitu yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia 
dapat dicapai. 

Menurut Joyce dan Weil (1992) strategi social science inquiry dapat dipandang sebagai suatu strategi 
pembelajaran yang berorientasi kepada pengalaman siswa, sebagaimana penjelasan berikut: 
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Fore more than a decade, “inquiry” has been one of the rallying cries of educational reformers. However, 
the term has actually had different meanings to its users. To some, inquiry has meant a general position 
toward child-centered learning and has refered to buliding most facets of education around the natural 
inquiry of the child. To others, it has meant the use of the models of inquiry of the academic disciplines as 
teachingnmodels. 

Pada pembelajaran inquiry, siswa memiliki sikap dan rasa ingin tahu, menelusuri sumber bacaan 
sebagai alat bukti, menemukan ide-ide baru dan keterbukaan yang menjadi ciri atau pekerjaan mereka. 
Saat siswa mengeksplorasi dunia mereka dengan cara ini, mereka berusaha sendiri untuk memahami 
konsep, penalaran dan mengasah keterampilan pemecahan masalah (Inquiry Strategies for the Journey North 
Teacher. http://www.learner.org/jnorth/ tm/inquiry/intro.html) diakses 23 Januari 2015.  

Pembelajaran PPKn di SMA harus memperhatikan karakteristik siswa. Siswa SMA dari segi 
perkembangan kognitif, menurut Piaget dalam Suparno (2001) sudah berada pada tahap terakhir dalam 
perkembangan kognitif  yaitu tahap opersasi formal, karena mereka sudah berusia di atas 11 tahun. 
Selanjutnya Suparno  menjelaskan pada tahap operasi formal berkembang reasoning dan logika remaja 
dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ada pembebasan pemikiran dari pengalaman 
langsung menuju pemikiran yang berdasarkan proposisi dan hipotesis. Asimilasi dan akomodasi terus 
berperan dalam membentuk skema yang lebih menyeluruh pada pemikiran remaja. Pada tahap ini 
pemikiran remaja sudah mulai maju dalam memahami konsep proporsi dengan baik, sudah mampu 
menggunakan kombinasi dalam pemikirannya, dan sudah dapat menggabungkan dua referensi pemikiran. 
Ia juga sudah mengerti probabilitas dengan unsur kombinasi dan permutasinya.  

Memperhatikan karakteristik siswa SMA dari aspek kognitif, penerapan strategi yang tepat adalah 
yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa sesuai taraf perkembangan kognitifnya. Penerapan strategi 
pembelajaran social science inquiry didasarkan enam tahapan yang dilakukan  secara sistematis dan ilmiah. 
Siswa diarahkan melakukan identifikasi masalah, merumuskan masalah dan hipotesis untuk mencari 
jawaban yang benar. Untuk mendapatkan jawaban yang benar, siswa menelusuri berbagai bahan pustaka 
dengan berpikir  secara sistematik, kritis, logis, dan analisis untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang digariskan secara jelas melalui penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan 
masalah dan merupakan salah satu tahapan dalam strategi ini. 

Materi pembelajaran PPKn di SMA meliputi pokok bahasan yang lingkup materinya sesuai dengan 
Kurikulum 2013 berkenaan dengan kasus pelanggaran HAM, nilai dan moral yang terkandung dalam UUD 
1945, hak dan kewajiban warga negara, serta masalah integrasi nasional dalam bingkai NKRI. Dalam 
pembelajaran PPKn memperhatikan secara seimbang aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Sanjaya, 
2006). Penggunaan strategi social science inquiry dalam pembelajaran PPKn dapat menghantarkan siswa 
mengembangkan potensi dan kompetensi sesuai tujuan PPKn. Strategi social science inquiry didasarkan 
pada pemecahan masalah yang bertumpu pada keaktifan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir 
logis dan kritis, yang dapat mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kegiatan siswa 
dalam strategi social science inquiry ini dapat dilakukan siswa SMA karena mereka sudah berada pada tahap 
perkembangan kognitif operasi formal.  

Penutup 

Pembelajaran yang berhasil adalah yang dapat membelajarkan siswa, yang dapat membuat siswa belajar. 
Mata pelajaran yang membosankan sekalipun dapat menjadi menarik dan hidup apabila strategi 
pembelajaran yang dipilih tepat. Guru harus banyak mengetahui berbagai strategi pembelajaran agar dapat 
menerapkannya sesuai kondisi pembelajaran. Penggunaan suatu strategi pembelajaran akan menentukan 
kualitas proses pembelajaran yang akan mempengaruhi hasil belajar. Pemilihan suatu strategi 
pembelajaran didasarkan pada kesesuaian dengan  tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, materi 
pembelajaran atau jenis pengetahuan yang akan disampaikan, karakteristik siswa, biaya, kemampuan 
strategi pembelajaran (kelompok atau individu), karakteristik  strategi pembelajaran (kelemahan maupun 
kelebihannya), dan waktu. 

 Kelemahan pembelajaran PPKn selama ini terletak pada proses belajar yang masih lemah dan 
terperangkap kepada proses menghafal yang hanya menyentuh pengembangan kognitif tingkat rendah, 
dan belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk itu penggunaan strategi 
pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai tujuan dan 
karakteristik siswa perlu dilakukan oleh guru. Penerapan strategi social science inquiry dimana siswa 
melakukan penyelidikan secara sistematis, kritis, logis, dan analisis untuk mencari jawaban terhadap 

http://www.learner.org/jnorth/ tm/inquiry/intro.html
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pertanyaan yang dirumuskan dalam hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah dengan langkah-
langkah ilmiah, dapat dilakukan siswa SMA karena mereka sudah berada pada tahap perkembangan 
kognitif operasi formal. Dengan penerapan strategi social science inquiry dalam pembelajaran PPKn  
diharapkan pembentukan karakter sebagai warga negara yang demokratis, yaitu yang cerdas, 
berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia dapat dicapai. 
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