
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Pendekatan Konstruktivisme 

    2.1.1 Penegertian konstruktivisme 

Secara konstruktivisme, istilah belajar diartikan sebagai proses 

pengkonstruksian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa sendiri. Sanjaya dalam 

(Prastowo,2013) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas mental 

seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek 

pengetahuan. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan 

dimana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Pendapat Sanjaya senada dengan apa yang 

dikemukakan oleh Skinner dalam (Susanto,2014). Aktivitas yang dilakukan 

seseorang dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, 

atau pengetahuan baru. Selanjutnya menurut Retno dalam (Hamdani,2010). 

belajar menurut teori konstruktivisme bahwa siswa harus menemukan sendiri 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan lama dan merevisi 

aturan itu apabila tidak sesuai lagi. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar 

tidak dipandang sebagai kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, 

melainkan kegiatan belajar adalah suatu kegiatan atau proses interaksi antara guru 

dan siswa maupun siswa, dimana siswa membuat bangunan ilmu pengetahuan 

atau konsep dengan cara mereka sendiri agar mendapat pengetahuan melalui 
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pelatihan atau pengalaman yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang 

yang bersifat positif. 

      2.1.2 Tujuan Konstruktivisme 

Diterapkannya konstruktivis juga mempunyai tujuan dalam proses 

pembelajaran. (Suhana 2009). Mengemukakan bahwa pendekatan konstruktivisme 

disajikan supaya lebih merangsang dan memberi peluang kepada siswa untuk 

belajar, berfikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal. Satu 

prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak 

hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan yang ada dibenaknya (Susanto,2014). 

Konstruktivis dalam pembelajaran untuk diterapkan karena dapat meningkatkan 

keaktifan dan pemahaman siswa dalam membangun gagasan dari siswa itu 

sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari 

pendekatan konstruktivisme adalah agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan 

mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru, dan membuat 

pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa (student centered) dalam proses 

pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

    2.1.3 Ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivisme 

Dalam penerapannya pendekatan konstruktivisme memiliki ciri-ciri yang 

membedakan dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut Siroj dalam 

(Susanto ,2014) ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme meliputi: 
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1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang 
telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses 
pembentukan pengetahuan.  

2. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua 
mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah dapat diselesaikan 
dengan berbagai cara.  

3. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan 
dengan melibatkan pengalaman konkret, misalnya untuk memahami suatu 
konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari.  

4. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya 
transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan kerja sama seseorang dengan 
orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya interaksi dan kerjasama 
antara siswa, guru, dan siswasiswa. 

5. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis 
sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 

6. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadimenarik 
dan siswa mau belajar. 
 

   2.1.4 Langkah-langkah Konstruktivisme 

Suatu pendekatan pembelajaran memiliki langkah-langkah atau prosedur 

yang harus dilaksanakan agar tercapainya hasil belajar yang diharapkan, langkah-

langkah dalam pendekatan konstruktivisme menurut Suprijono (2009) yaitu. 

1. Orientasi, merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa 
memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi 
pembelajaran. 

2. Elicitasi, merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang 
dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka 
melalui poster, tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa.  

3. Rekonstruksi ide, dalam tahan tahap ini siswa melakukan klarifikasi ide 
dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman 
melalui diskusi. Berhadapan dengan ide-ide lain seseorang dapat 
terangsang untuk merekonstruksi gagasanya, kalau tidak cocok. 
Sebaliknya menjadi lebih yakin jika gagasanya cocok.  

4. Aplikasi ide, dalam langkah ini ide atau pengetahuan yang telah dibentuk 
siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Hal 
ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap bahkan lebih rinci.  
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5. Reviu, dalam fase ini memungkinkan siswa mengaplikasikan 
pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi 
gagasanya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara 
mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil reviu kemudian 
dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka akan 
memunculkan kembali ide-ide (elicitasi) pada diri siswa. 
 
Langkah-langkah dalam pendekatan konstruktivisme menurut Sidik 

terbagi 4 bagian yaitu : 

1. Tahapan pertama adalah apersepsi. Pada tahap ini dilakukan kegiatan 
menghubungkan konsepsi awal, mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
dari materi sebelumnya yang merupakan konsep prasyarat. Misalnya: 
sebutkan pengertian pencemara lingkungan?   

2. Tahap kedua adalah eksplorasi. Pada tahap ini siswa mengungkapkan 
dugaan sementara terhadap konsep yang mau dipalajari. Kemudian siswa 
menggali menyelidiki dan menemukan sendiri konsep sebagai jawaban 
dari dugaan sementara yang dikemukakan pada tahap sebelumnya. 

3. Tahap ketiga, diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahap ini siswa 
mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan temuannya, pada tahap ini 
pula guru menjadi fasilitator dalam menampung dan membantu siswa 
membuat kesepakatan kelas, yaitu setuju atau tidak dengan pendapat 
kelompok lain serta memotifasi siswa mengungkapkan alasan dari 
kesepakatan tersebut melalui kegiatan tanya jawab.  

4. Tahap keempat, pengembangan dan aplikasi. Pada tahap ini guru 
memberikan penekanan terhadap konsep-konsep esensial, kamudian siswa 
membuat kesimpulan melalui bimbingan guru dan menerapkan 
pemahaman konseptual yang telah diperoleh melalui pembelajaran saat itu 
melalui pengerjaan tugas. 
 
Langkah-langkah dalam pendekatan konstruktivisme menurut Riyanto 

(2010: 147) adalah sebagai berikut.  

1. Apersepsi, guru mendorong siswa agar mengemukakan pengetahuan awal 
mengenai konsep yang akan dibahas.  

2. Eksplorasi, pada tahap ini siswa mengungkapkan dugaan sementara 
terhadap konsep yang akan dipelajari. 

3. Refleksi, pada tahap ini siswa menganalisis dan mendiskusikan apa yang 
telah dilakukan. 
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4. Aplikasi, diskusi dan penjelasan konsep, pada tahap ini guru memberikan 
penekanan terhadap konsep-konsep esensial melalui penjelasan konsep, 
kamudian siswa membuat kesimpulan melalui bimbingan guru dan 
menerapkan pemahaman konsep. 

 
 
  2.1.5. Kelebihan dan Kekurangan pendekatan konstruktivisme 

Terdapat kekhususan pandangan tentang belajar dalam teori belajar 

konstruktivisme. Lapono (2008: 28) mengemukakan bahwa pembelajaran yang 

mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada  kesuksesan 

siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. 

Kelebihan dan kelemahan dari konstruktivisme menurut Suprijono (2009: 45) 

yaitu.  

a. Kelebihan (1) Siswa benar-benar bisa mengembangkan ide dari pengalaman 
belajar yang sudah dimiliki siswa.(2) Berdasarkan pengalaman sendiri dapat 
membuat proses belajar siswa lebih bermakna. Sedangkan kelemahannya yaitu 
(1) Guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan 
pengetahuan yang dimiliki siswa. (2) Siswa harus mempunyai rasa percaya 
diri yang kuat serta berani mengembangkan ide yang dimilikinya.   

Kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan 

konstruktivisme menurut Sidik (https://www.scribd.com/doc/93993039/:2008) 

adalah sebagai berikut. 

b. Kelebihan Pendekatan Konstruktivisme 

1. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan 

menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, 

dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya.  

2. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah 

dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal 

siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan 

memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa 
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terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena 

yang menantang siswa. 

3. Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir 

tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, 

imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan 

gagasan-gagasan pada saat yang tepat. 

4. Konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri 

dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun 

yang baru dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai 

strategi belajar. 

5. Mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah 

menyadari kemajuan mereka serta memberi kesempatan siswa untuk 

mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. 

6. Memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa 

mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu 

ada satu jawaban yang benar. 

c. Kekurangan Pendekatan Konstruktivisme 

1. Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil 

konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuan sehingga 

menyebabkan miskonsepsi. 

2. Konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya 

sendiri, hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa 

memerlukan penanganan yang berbeda-beda. 

3. Situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah 

memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreatifitas 

siswa. 
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Riyanto (2010: 157) mengemukakan kelebihan dan kelemahan dalam 

pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut.  

a. Kelebihan 

1. Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 

2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan 

mencari sendiri jawabannya. 

3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman 

konsep secara lengkap. 

4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 

b. Kelemahan 

1. Sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun 

menggunakan pendekatan tradisional. 

2. Guru Konstruktivis dituntut lebih kreatif dalam merencanakan pelajaran 

dan memilih atau menggunakan media. 

3. Siswa dan orang tua mungkin memerlukan waktu beradaptasi dengan 

proses belajar dan mengajar yang baru. 

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran 

yang mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada 

kesuksesan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan 

oleh guru, siswa lebih didorong untuk mengkontruksi sendiri pengetahuan 

mereka. 

2.2 Metode Problem solving ( Pemecahan masalah ) 

   2.2.1 Penegertian problem solving ( pemecehan masalah) 

Meyer mengungkapkan terdapat tiga karakteristik pemecahan masalah, yaitu: 

a. pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif, tetapi dipengaruhi oleh 
prilaku.. 

b. hasil-hasil pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan/prilaku dalam 
pemecahan. 
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c. pemecahan masalah adalah suatu proses tindakan manipulasi dari 
pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Made Wena, 2011:87). 
 
Menurut Martinis Yamin menungkapkan bahwa metode pemecahan 

masalah merupakan metode yang merangsang berfikir dan menggunakan 

wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Guru 

hanya melihat jalan fikiran yang disampaikan siswa, pendapat siswa, motivasi 

siswa untuk mengeluarkan pendapat mereka dan guru harus selalu menghargai 

setiap pendapat siswa (Martinis Yamin, 2015).  

Menurut Nurul Ramadhani Makarao metode Problem Solving adalah 

metode yang mengajar yang bersifat mencari secara logis, kritis, analitis menuju 

suatu kesimpulan yang meyakinkan. Problem Solving menitik beratkan pada 

terpecahnya suatu masalah secara rasional, logis dan tepat. Sehingga hakekatnya 

metode ini ditekankan pada proses terpecahnya masalah (Ramadhani, 2012). 

Berdasarkan kesimpulan diatas metode problem solving adalah cara 

megajar guru untuk mengetahui bagaimana tindakan dan pemikiran pemikiran 

siswa dalam memecahkan masalah dengan logis, kritis dan anlitis untuk menarik 

kesimpulan dari masalah. Metode ini mengarah ke proses pemecahan masalah 

yang dilakukan oleh siswa.  

Metode problem solving sangat potensial untuk melatih peserta didik 

berfikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah pribadi maupun masalah 

kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama. Didalam problem 

solving, peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah 

dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Tugas guru dalam metode problem 
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solving adalah memberikan kasus atau masalah kepada peserta didik untuk 

dipecahakan. 

Kegiatan peserta didik dalam problem solving dilakukan melalui prosedur: 

(1) mengidentifikasi penyebab masalah; (2) mengaji teori untuk mengatasi 

masalah atau menemukan solusi; (3) memilih dan menetapkan solusi yang paling 

tepat; (4) menyusun prosedur mengatasi masalah berdasarkan teori yang telah 

dikaji (Endang Mulyatiningsih, 2012:237). 

Berdasarkan kesimpulan pengertian masalah, terminologi dari pemecahan 

masalah dan bentuk-bentuk pemecahan masalah yang berguna. Kita sebaiknya 

mendefinisikan apa permasalahannya sebagai langkah awal dari pemecahan 

masalah. Namun, pemecahan masalah sering melupakan langkah awal ini. 

Selanjutnya, kita sebaiknya mengakui terminologi umum seperti tujuan, situasi, 

masalah, penyebab, penyebab yang bisa dipecahkan, persoalan, dan solusi.  

Metode problem solving (pemecahan masalah) bukan hanya sekedar 

metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam 

problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan 

mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Tujuan utama dari penggunaan 

metode Pemecahan Masalah adalah:  

a. Mengembangkan kemampuan berfikir, terutama didalam mencari sebab 
akibat dan tujuan suatu masalah. Metode ini melatih siswa dalam cara-cara 
mendekati dan cara-cara mengambil langkah-langkah apabila akan 
memecahkan suatu masalah.  

b. Memberikan kepada siswa pengetahuan dan kecakapan praktis yang 
bernilai/bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini 
memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana 
cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi 
keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya didalam masyarakat.   
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Suatu masalah dapat dikatakan masalah yang baik bila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  

a. Jelas, dalam arti bersih dari pada kesalahan-kesalahan bahasa maupun isi 
pengertian yang berbeda. Istilah yang dipergunakan tidak memiliki dua 
pengertian yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. 

b. Kesulitannya dapat diatasi. Maksudnya ialah bahwa pokok persoalan yang 
akan dipecahkan tidak merupakan pokok berganda/kompleks. 

c. Bernilai bagi murid. Hasil ataupun proses yang diamati murid harus 
bermanfaat dan menguntungkan pengalaman murid atau memperkaya 
pengalaman murid. 

d. Sesuai dengan taraf perkembangan psikologi murid. Masalah yang 
dipecahkan tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sulit. Jadi harus 
sesuai dengan kapasitas pola pikir murid. 

e. Praktis, dalam arti mungkin dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Atau, 
problema itu diambil dari praktek kehidupan sehari-hari, dari lingkungan 
sekitar dimana murid itu berada.  
 
Untuk mendukung strategi belajar mengajar dengan menggunakan metode 

problem solving ini, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki 

permasalahan. Materi pelajaran tidak terbatas hanya pada buku teks di sekolah, 

tetapi juga di ambil dari sumber-sumber lingkungan seperti peristiwa-peristiwa 

kemasyarakatan atau peristiwa dalam lingkungan sekolah. Tujuannya agar 

memudahkan siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang terjadi di 

lingkungan sebenarnya dan siswa memperoleh pengalaman tentang penyelesaian 

masalah sehingga dapat diterapkan di kehidupan nyata. 

 

 

1.2.2 Kelebihan dan Kekurangan  problem solving 

Kelebihan dalam  metode problem solving:  

1. Mendidik murid untuk berfikir secara sistematis.  
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2. Mendidik berfikir untuk mencari sebab-akibat.  

3. Menjadi terbuka untuk berbagai pendapat dan mampu membuat      

pertimbangan untuk memilih satu ketetapan.   

4. Mampu mencari berbagai cara jalan keluar dari suatu kesulitan atau 

masalah. 

5. Tidak lekas putus asa jika menghadapi suatu masalah.  

6. Belajar bertindak atas dasar suatu rencana yang matang.   

7. Belajar bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditetapkan dalam 

memecahkan suatu masalah. 

8. Tidak merasa hanya bergantung pada pendapat guru saja.  

9. Belajar menganalisa suatu persoalan dari berbagai segi.  

10. Mendidik suatu sikap-hidup, bahwa setiap kesulitan ada jalan   

pemecahannya jika dihadapi dengan sungguh-sungguh.   

Sedangkan kelemahan atau kekurangan metode problem solving 

(pemecahan masalah) Sebagai berikut:  

1. Metode ini memerlukan waktu yang cukup jika diharapkan suatu hasil 

keputusan yang tepat. Padahal kita ketahui bahwa jam-jam pelajaran selalu 

terbatas. 

2. Dalam satu jam atau dua jam pelajaran mungkin hanya satu atau dua 

masalah saja yang dapat dipecahkan, sehingga mungkin sekali bahan 

pelajaran akan tertinggal.  

3. Metode ini baru akan berhasil bila digunakan pada kurikulum yang 

berpusat pada anak dengan pembangunan semesta, dan bukan dari 

kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran seperti pada kurikulum 

konvensional/tradisional. 

Beberapa saran dalam menggunakan metode ini sehingga kelemahan-

kelemahan di atas bisa diatasi:   

1. Perkenalkan kepada siswa beberapa masalah yang hampir sama.  

2. Masalah yang diajukan harus cocok dengan tingkat kedewasaan serta 

tingkat keterampilan siswa. 
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3. Siswa harus melihat masalah itu sebagai sesuatu yang penting. 

4. Bantulah siswa dalam mendefinisikan dan membatasi masalah yang akan 

dipelajari. 

5. Teliti apakah bahan dari sumber cukup dan bisa didapatkan oleh siswa.  

6. Berilah petunjuk dan pengarahan jika perlu tetapi jangan berlebih.  

7. Bantulah siswa membuat kriteria sehingga evaluasi memadai. 

2.3 Hasil Belajar Ipa di SMP 24 Buton Tengah 

Hasil evaluasi menggambarkan kemajuan, kegagalan dan kesulitan masing-

masing siswa. Untuk menentukan jenis dan tingkat kesulitan siswa serta faktor 

yang menyebabkannya dapat diketahui dari hasil evaluasi tersebut. 

Langkah terakhir dalam setiap proses pembelajaran yaitu mengadakan 

eveluasi. Hal itu dilakukan agar guru dapat mengetahui seberapa banyak daya 

serap yang diperoleh siswa setelah mempelajari materi pelajaran, sehingga pada 

akhirnya guru dapat membuat kesimpulan mengenai hasil belajar siswa dan 

menentukan langkah selanjutnya yaitu berupa pemberian remedial bagi siswa 

yang tergolong hasil belajar kurang serta memberikan pengayaan bagi siswa yang 

memiliki hasil belajar tinggi. 

Dalam proses evaluasi digunakan tes sebagai tolok ukur yang mencakup 

aspek sebagai berikut : 

a. Ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau 

mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala rumus-rumus dan 

sebagainya. 

b. Pemahaman, yaitu kemampuan untuk mengerti dan memahami suatu hal serta 

dapat memberikan penjelasan melalui jalan pikirannya sendiri. 
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c. Aplikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan apa yang telah dipelajari 

dalam situasi kompleks yang baru, mencakup peggunaan aturan, konsep, 

prinsip, metode, rumus,dan teori. Melalui tes inilah diharapkan dapat 

mengungkap bagaimana tingkat pemahaman siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran konstruktivisme dan problem solving 

meningkatan hasil belajarnya dalam IPA. 

2.3.1 Pembelajaran IPA di SMP 24 Buton Tengah 

 Pembelajaran berasal dari bahasa Inggris “instruction”, terdiri dari dua 

kegiatan  utama,  yaitu  :1) belajar  (learning)  dan 2) mengajar  (teaching), 

kemudian disatukan dalam satu aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya populer dengan istilah pembelajaran (instruction) (Tim Pengembang, 

2012). 

Secara  istilah  pembelajaran  merupakan  pengembangan  dari  istilah 

pengajaran, dan istilah belajar mengajar. Pembelajaran adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa 

yang belajar.  Menurut H.W Fowler (dalam Laksi Prihantoro), IPA adalah 

pengetahuan  yang  sistematis  dan  dirumuskan,  yang  berhub ungan  dengan 

gejala–gejala  kebendaan  dan  didasarkan  terutama  atas  pengamatan  dan  

deduksi (Trianto,2012).  Adapun Wayhana mengatakan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematika, dan dalam penggunaannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu kumpulan 

teori  yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala 
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alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan 

sebagainya. 

Menurut  Laksmi  Prihantoro  dkk,  pada  hakikatnya  IPA  merupakan suatu 

produk, proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan 

pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. Sebagai suatu proses, 

IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, 

menemukan dan mengembangkan produk-produk sains, dan sebagai  aplikasi,  

teori-teori  IPA  akan  melahirkan  teknologi  yang  dapat memberi kemudahan 

bagi kehidupan. 

Beberapa fungsi dan tujuan tersebut kiranya semakin jelas bahwa hakikat  

IPA  semata-mata  tidaklah  pada  dimensi  pengetahuan  (keilmuan), tetapi  lebih  

dari  itu,  IPA  lebih  menekankan  pada  dimensi  nilai  ukhrawi, dimana dengan 

memperhatikan keteraturan di alam semesta akan semakin meningkatkan 

keyakinan akan adanya sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang tidak dapat 

dibantah lagi, yaitu Allah swt. 

Merujuk pada hakikatnya IPA sebagaimana dijelaskan di atas, maka nilai-

nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai 

berikut. 

a. Kecakapan  bekerja  dan  berfikir  secara  teratur  dan  sistematis  menurut 

langkah-langkah ilmiah. 

b. Keterampilan     dan     kecakapan     dalam     mengadakan     pengamatan 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 
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c. Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan.  

Sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan 

maka pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yaitu: 

a. Memberikan pengetahuan pada siswa tentang dunia tempat hidup dan 

bagaimana bersikap. 

b. Menanamkan sikap hidup ilmiah; 

c. Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan; 

d. Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja serta menghargai 

para ilmuwan penemunya; 

e. Menggunakan   dan   menerapkan   metode   ilmiah   dalam  memecahkan 

permasalahan. 

Adapun kesimpulan diatas, semakin jelas bahwa proses belajar IPA lebih 

ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah 

siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun tujuan pendidikan. 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai landasan 

atau  acuan  dalam  melakukan  penelitian.  Berikut  ini  penelitian  yang  

relevan dengan penelitian yang akan lakukan antara lain: 

1. Jurnal “Pengaruh Metode Diskusi Kelompok dengan Pendekatan 

Konstruktivisme Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 
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VIII Semester Genap SMP Negeri 2 Bandar Lampung” Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  peserta  didik 

dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan pendekatan 

konvensional, dilihat dari hasil analisis uji-t memperoleh nilai probabilitas 

0,003  <  0,05.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  yang 

signifikan menggunakan pendekatan konstruktivisme terhadap hasil belajar 

Matematika kelas VIII di SMP Negeri 2 Bandar Lampung (Andriyani, 

2014). 

2. Skripsi yang ditulis oleh Asep Suryadi  tahun 2011. Mahasiswa pendidikan 

IPA Biologi ,  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi 

“Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Konstruktivisme Terhadap Hasil 

Belajar Sains Siswa (Sebuah Experiment Di MI Nurul Islamiyyah Ciseeng 

Bogor)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebanyak 60 siswa yang 

kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok experimen dan 

kelompok control. Pengujian hipotesis menggunakan uji “t”. dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,23, sedangkan t-tabel pada taraf 

signifikasi 5% sebesar 1,67. Dengan demikian t-hitung lebih besat dari pada t-

tabel. Hal ini berarti Ho ditolah dan Ha diterima. Persamaan dengan peneliti 

terdahulu yaitu sama-sama menerapkan pendekatan model pembelajaran 

konstruktivisme sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu 

memfokuskan pada hasil belajar siswa, (Asep Suryadi, 2011). 
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3. Suyatmi dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Dengan Pendekatan Konstruktivisme Pada Siswa Kelas IV SD Karang 

Taruna Way Kanan Tahun Pelajaran 2011/2012”.  Membuktikan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar setelah diberi perlakuan dengan penerapan 

pendekatan konstruktivisme pada pelajaran IPA memiliki kesamaan yaitu 

menerapkan pendekatan konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, (Suyatmi, 2014). 

2.5 Kerangka Pikir  

Berdasarkan kajian dari penelitian yang relevan, dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme. Hasil itu kemudian menjadi acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan pendekatan konstruktivisme maka siswa dapat secara 

langsung menemukan konsep atau teori yang dapat dibuktikan secara langsung 

sehingga materi yang diberikan oleh guru lebih menyenangkan dan berkesan 

bagi siswa agar menjadi lebih giat belajar Sedangkan Model pembelajaran ini 

akan membantu siswa dalam mengerjakan soal secara sistematis, dengan  model 

pembelajaran problem solving siswa diharapakan dapat membantu siswa untuk 

lebih aktif dan kreatif dalam menyelesaikan soal, menganalisa masalah dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar Siswa dikatakan berhasil apabila siswa 

mampu mengerjakan soal soal  dengan baik dan benar. Melalui pembelajaran 

problem solving diharapkan mampu membantu siswa untuk meningkatkan 

keaktifan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2.6 Hipotetis penelitian 

Hipotetis merupakan jawaban sementara terhadapa rumusan masalah 

penelitian, samapai terbuktinya data yang terkumpul dikatakan sementara, 

kerena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta emperis yang diperoleh melalui pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat adanya perbedaan antara perbandingan model pembelajaran 

konstruktivisme dan pendekatan pemecahan masalah. 

Ha : Terdapat adanya perbedaan antara perbandingan model pembelajaran 

konstruktivisme dan pendekatan pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


