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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam teori konstruktivisme, pengetahuan ini memang berasal dari luar, 

tetapi dikonstruk oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan 

terbentuk oleh 2 faktor penting yaitu objek yang menjadi bahan pengamatan dan 

kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Dengan demikian, 

pengetahuan itu tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis, tergantung individu  

yang melihat dan mengkonstruknya, (Sanjayana, 2008). 

Landasan teori pembelajaran konstruktivisme menurut Suparno dalam 

(Trianto,2014) Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme 

menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, tekanan dalam 

proses belajar terletak pada siswa, mengajar adalah membantu siswa, tekanan 

dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, kurikulum 

menekankan partisipasi siswa, dan guru sebagai fasilitator. Jadi bukan 

pengalaman orang lain yang diabstraksi dan dikumpulkan dalam bentuk buku 

teks, tetapi pengalaman langsung dengan dirinya sendiri. 

Pendekatan konstruktivisme merupakan  salah satu filsafat pengetahuan 

yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan buatan kita sendiri, 

Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan individu 

dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlakukan untuk 

membentuk pengetahuan tersebut, (Cahyo, 2013). 

Maka dapat disimpulkan diatas adalah pendekatan konstruktivisme dalam 

suatu proses belajar mengajar dimana siswa aktif secara mental membangun 
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pengetahuan yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Pendidik 

lebih berperan sebagai fasilitator dan penyedia pembelajaran. Penekanan tentang 

belajar mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasi 

pengalaman siswa. Kondisi seperti ini memang harus disikapi oleh seorang guru 

dan sekolah bahwa  memberikan pembelajaran yang berpengaruh itu ketika semua 

sisi dalam proses pembelajaran itu aktif. Pendidik dan siswa secara bersama-sama 

aktif dalam setiap proses pembelajaran.   

Kemampuan pemecahan masalah IPA merupakan hal yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa dan keberhasilan bangsa dalam 

menghadapi persaingan dimasa yang akan datang. Menurut Wena (2010: 52) 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan penyelesaian masalah dalam 

bidang materi pencemaran lingkungan. Kemampuan pemecahan masalah  IPA 

mampu meningkatkan dan menunjukkan pemahaman konseptual, komunikasi 

matematis, dan pembelaan terhadap solusi tertentu. Menurut Suharsono dalam 

(Wena 2010: 53) kemampuan pemecahan masalah sangatlah penting artinya bagi 

siswa dan masa depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa kemampuan 

pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu, dapat dibentuk melalui bidang 

studi dan disiplin ilmu yang dipelajari. 

Berdasarkan tujuan umum pembelajaran IPA, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

siswa. Hal tersebut  sesuai dengan pendapat (Shadiq, 2004), “keterampilan serta 

kemampuan berpikir yang didapat ketika seseorang memecahkan masalah 

diyakini dapat ditransfer atau digunakan orang tersebut ketika menghadapi 
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masalah dalam kehidupan sehari-hari.” (Hudojo, 2005) menyatakan “bila seorang 

siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah maka siswa itu akan mampu 

mengambil keputusan sebab siswa itu menjadi mempunyai keterampilan tentang 

bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi dan 

menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya.” 

Seperti yang diungkapkan oleh (Polya,1975) dalam (Budhayanti,2008), “untuk 

mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu 

masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu dianalisis 

(mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh), kemudian 

dilanjutkan dengan proses sintesis (memeriksa kebenaran setiap langkah yang 

dilakukan).”  

Kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat (Turmudi, 2008) yang 

menyatakan  “problem solving atau pemecahan masalah dalam IPA melibatkan 

metode dan cara penyelesaian yang tidak standar dan tidak diketahui terlebih 

dahulu.” Siswa harus mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk 

mencari penyelesaiannya. Mereka dapat mengembangkan pemahaman IPA yang 

baru melalui proses ini. Siswa harus memiliki kesempatan sesering mungkin 

untuk memformulasikan, menyentuh, dan menyelesaikan masalah-masalah 

kompleks yang mensyaratkan sejumlah usaha yang bermakna serta harus 

mendorong siswa untuk berani merefleksikan pikiran mereka. (Turmudi, 2008) 

menyatakan “dengan menggunakan pemecahan masalah dalam materi 

pencemaran lingkungan, siswa mengenal cara berpikir, kebiasaan untuk tekun, 

dan keinggintahuan yang tinggi, serta percaya diri dalam situasi yang tidak biasa, 
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yang akan melayani mereka secara baik di luar kelas IPA.” Menurut Hudojo 

(2005), melalui penyelesaian masalah siswa dapat berlatih dan mengintegrasikan 

konsep-konsep, teorema-teorema dan keterampilan yang telah dipelajari. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui 

perbandingan hasil belajar mengunakan model pembelajaran konstruktivisme dan 

pemecahan masalah (problem solving), sehinggah dilakukan penelitian dengan 

judul ‘’Perbandingan Hasil Belajar IPA Mengunakan Model Pembelajaran 

Konstruktivisme Dan Pemecahan Masalah (problem solving) Di SMPN 24 

Buton Tengah’’. 

1.2. Batasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan  IPA  di SMP Negeri 24 Buton 

Tengah. 

2. Perbandingan model yang mengunakan Pendekatan konstruktivisme dan 

pemecahan masalah siswa IPA di SMP Negeri 24 Buton Tengah. 

3. Hasil belajar yang mengunakan model pemebelajaran Pendekatan 

konstruktivisme dan pemecahan masalah siswa IPA SMP Negeri 24 

Buton Tengah. 
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1.3. Rumusan masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil belajar IPA yang diajarkan mengunakan model 

pembelajaran Pendekatan konstruktivisme? 

2. Bagaimana  hasil belajar IPA yang diajarkan menguanakan Pembelajaran 

pemecahan masalah? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang diajarkan mengunakan 

model pembelajaran Pendekatan konstruktivisme dan  pemecahan masalah 

di SMP Negeri 24 Buton Tengah? 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

4.1 Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa IPA yang diajarkan mengunakan 

model pembelajaran kontruktivisme. 

b. Untuk mengetahui  hasil belajar siswa IPA yang diajarkan mengunakan 

model pembelajaran pemecahan masalah. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa IPA yang 

diajarkan mengunakan model pembelajaran kontruktivisme dan 

pendekatan pemecahan masalah di SMP Negeri 24 buton tengah. 
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4.2 Manfaat Penelitian  

a. Siswa Dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan serta 

mempermudah siswa dalam penguasaan materi dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

b. Guru, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan guru mengenai model pembelajaran yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan siswa dan mengembangkan kemampuan 

profesional guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas.  

c. Sekolah Dapat menjadi tambahan wawasan dan sumbangan pemikiran 

yang berguna untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan. 

d. Peneliti ini Menambah wawasan dan pengalaman saat penelitian 

melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, sehingga dapat 

memperbaiki dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan 

tidak membosankan untuk siswa di masa yang akan datang. 

1.5 Defenisi Operasioal 

Penulis menguraikan beberapa istilah penting, hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang akan dibahas antara lain 

sebagai berikut: 

1) Hasil belajar IPA yang dmaksud oleh peneliti adalah skor nilai yang 

diperoleh siswa melalui tes hasil belajar IPA sedudah mengunakan model 

pembelajaran pendekatan konstruktivisme dan pemecahan masalah pada 

kelas VII SMPN 24 Buton Tengah. 
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2) Pendekatan konstruktivisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan 

siswa menyusun pemikirannya atau ide-ide dengan bahasanya sendiri 

dengan tahap Orientasi, Elicitasi dan Rekontruksi ide selanjutnya siswa 

melakukan ide dengan cara mentrasferkan ide-idenya sendiri untuk orang 

lain atau teman memalui diskusi kelompok. 

3) Pemecahan masalah ( problem solving) yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah masalah yang diperlibatan siswa dalam menemukan atau 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi siswa misalnya siswa diberi soal 

mengenai materi pencemaran lingkungan kemudian siswa 

mendiskusikannya untuk mencari solusi dari masalah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


