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PENDEKATAN INQUIRY & DISCOVERY 

 

1. PENDEKATAN INQUIRI 

Pendekatan Inquiry bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek 

dalam belajar, mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus 

yang dapat menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Peranan guru lebih banyak 

menempatkan diri sebagai pembimbing/ pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Dengan 

demikian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri/ dalam bentuk kolompok 

memecahkan permasalahan dengan bimbingan guru. 

Pendekatan “inquiry” merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan 

dasar dan mengembangkan cara berfikir ilmiah. Pendekatan ini menempatkan siswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan masalah. Siswa betul-

betul ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru dalam pendekatan “inquiry” 

adalah pembimbing dan fasilitator belajar. Tugas utama guru adalah memilih masalah yang 

perlu dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh siswa sendiri. Tugas berikutnya dari 

guru adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka pemecahan masalah. 

Sudah barang tentu bimbingan dan pengawasan dari guru masih tetap diperlukan, namun 

campur tangan atau intervensi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus 

dikurangi. 

Pendekatan “inquiry” dalam mengajar termasuk pendekatan modern, yang sangat 

didambakan untuk dilaksanakan disetiap sekolah. Adanya tuduhan bahwa sekolah 

menciptakan kultur bisu tidak akan terjadi apabila pendekatan ini digunakan. 

Pendekatan inquiry adalah pendekatan mengajar di mana siswa merumuskan masalah, 

mendesain eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data sampai mengambil keputusan 

sendiri. Pendekatan inquiry harus memenuhi empat kriteria ialah kejelasan, kesesuaian 

ketepatan dan kerumitannya.  

 Indrawati dalam Trianto (2007:134) menyatakan, bahwa suatu pembelajaran pada 

umumnya akan lebih efektif bila di selenggarakan melalui model-model pembelajaran yang 

termasuk rumpun pemrosesan informasi. Hal ini dikarenakan model-model pemrosesan 

informasi menekankan pada bagaimana seseorang berpikir dan bagaimana dampaknya 

terhadap cara-cara mengolah informasi. Salah satu yang termasuk dalam model pemrosesan 

informasi adalah model pembelajaran inkuiri. 

 Inkuiri dalam bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan, atau pemeriksaan, 

penyelidikan (Trianto, 2007:135). Menurut Gulo (dalam Trianto, 2009:166) strategi inkuiri 

berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

 Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah (1) keterlibatan siswa secara 

maksimal dalam proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis 

pada tujuan pembelajaran; (3) mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa 

yang ditemukan dalam proses inkuiri (Trianto, 2007:135). 
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 Peranan guru dalam pembelajaran inkuiri (Trianto, 2007:136) adalah sebagai (1) 

motivator, memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah berpikir; (2) fasilitator, 

menunjukkan jalan keluar jika siwa mengalami kesulitan; (3) penanya, menyadarkan siswa 

dari kekeliruan yang mereka buat; (4) administrator, bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan kelas; (5) pengarah, memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan; (6) manajer, mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas; (7) 

rewarder, memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa. 

 Gulo (dalam Trianto, 2009:168-169) menyatakan, bahwa kemampuan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut: 

a. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 

 Kegiatan inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan diajukan. Untuk 

meyakinkan pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut dituliskan di papan tulis, kemudian 

siswa diminta untuk merumuskan hipotesis. 

b. Merumuskan hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi permasalahan yang 

dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses ini, guru menanyakan kepada siswa 

gagasan mengenai hipotesis yang mungkin. Dari semua gagasan yang ada, dipilih salah satu 

hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang diberikan. 

c. Mengumpulkan data 

 Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Data yang 

dihasilkan dapat berupa table, matrik, atau grafik. 

d. Analisis data 

 Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan 

menganalisis data yang telah diperoleh. 

e. Membuat kesimpulan 

 Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan sementara 

berdasarkan data yang diperoleh siswa. 

 Adapun tahapan pembelajaran inkuiri menurut Eggen & Kauchak (dalam Trianto, 

2009:172) sebagai berikut: 

TAHAPAN PEMBELAJARAN INKUIRI 

Fase Perilaku Guru 

1.   Menyajikan pertanyaan 

atau masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

masalah dan masalah dituliskan di papan tulis. 

Guru membagi siswa dalam kelompok. 

2.   Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

curah pendapat dalam membentuk hipotesis. 
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Guru membimbing siswa dalam menentukan 

hipotesis yang releven dengan permasalahan dan 

memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi 

prioritas penyelidikan.  

3.   Merancang percobaan Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan dilakukan. Guru 

membimbing siswa mengurutkan langkah-

langkah percobaan. 

4.   Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi 

melalui percobaan. 

5.   Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang 

terkumpul 

 

2. PENDEKATAN DISCOVERY 

Pendekatan Discovery merupakan pendekatan mengajar yang memerlukan proses 

mental, seperti mengamati, mengukur, menggolongkan, menduga, men-jelaskan, dan 

mengambil kesimpulan. Pada kegiatan discovery guru hanya memberikan masalah dan siswa 

disuruh memecahkan masalah melalui percobaan. Pada pendekatan inquiry, siswa 

mengajukan masalah sendiri sesuai dengan pengarahan guru. Keterampilan mental yang 

dituntut lebih tinggi dari discovery antara lain: merancang dan melakukan percobaan, 

mengumpulkan dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. 

Metode mengajar yang biasa digunakan guru dalam pendekatan ini antara lain metode 

diskusi dan pemberian tugas (resitasi). Diskusi untuk memecahkan permasalahan dilakukan 

oleh sekelompok kecil siswa (antara 3-5 orang) dengan arahan dan bimbingan guru. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada saat tatap muka atau pada saat kegiatan terjadwal. 

Dengan demikian dalam pendekatan inquiry/discovery model komunikasi yang digunakan 

bukan komunikasi satu arah atau komunikasi sebagai transaksi. Studi dan penelitian terhadap 

kedua pendekatan ini telah banyak dilakukan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh 

Universitas of Philipine sampai kepada kesimpulan bahwa pendekatan ekspositeri dan inquiry 

tidak berbeda keefektifannya dalam mencapai hasil belajar yang bersifat informasi, fakta dan 

konsep, tetapi berbeda secara signifikan dalam mencapai keterampilan berfikir, pendekatan 

inquiry lebih efektif daripada pendekatan ekspositeri. 


