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ABSTRAK

PENINGKATANHASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENDEKATAN
KONSTRUKTIVISME PADA MATA PELAJARAN IPS

KELAS V SD NEGERI 2 BINAKARYA PUTRA

Oleh

DODO SEPTIAWAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa.
Hanya 4 orang (36,3%) dari 11 orang siswa mencapai KKM yang sudah
ditentukan yaitu 66. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar
siswa melalui penerapan pendekatan konstruktivisme.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas
dilaksanakan sebanyak 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari: 1)
perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, dan 4) refleksi. Alat pengumpulan data
menggunakan teknik non tes dengan lembar observasi dan teknik tes dengan soal
tes. Teknik analisis data digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan
konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari
nilai rata-rata hasil belajar afektif siswa siklus I memperoleh kategori cukup baik
dan siklus II menjadi kategori baik dengan persentase ketuntasan siswa siklus I
kategori cukup baik dan siklus II menjadi kategori sangat baik. Hasil belajar
psikomotor siswa siklus I memperoleh kategori cukup terampil dan siklus II
menjadi kategori terampil, persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor siswa
siklus I memperoleh kategori cukup terampil dan siklus II menjadi terampil.
Hasil belajar kognitif siswa siklus I memperoleh kategori sedang dan siklus II
menjadi kategori tinggi, persentase ketuntasan kognitif siklus I memperoleh
kategori sedang kemudian siklus II menjadi kategori tinggi.

Kata kunci: hasil belajar, konstruktivisme, afektif, psikomotor
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki kualitas pendidikan 

yang baik. Sudah menjadi pendapat umum bahwa maju atau tidaknya suatu 

bangsa dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan dalam suatu bangsa 

merupakan upaya untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

bermutu dan mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional 

maupun global. Sejalan dengan bunyi pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dimana fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

adalah sebagai berikut. 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Tercapainya tujuan tersebut maka perlu diwujudkan suatu pendidikan 

yang berkualitas. Fondasi pendidikan di Indonesia dikenal adanya istilah 

Tripusat Pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan 

pendidikan masyarakat. Ketiga komponen pendidikan tersebut dapat menjadi 

sebuah formula yang akan menciptakan pendidikan yang berkualitas. 

Komponen-komponen tripusat tersebut dikemas dalam jalur, jenjang dan jenis 
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pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Menurut Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pada pasal 11 dijelaskan bahwa jalur pendidikan 

terdiri dari tiga jalur yaitu formal, nonformal dan informal. Sekolah Dasar (SD) 

sebagai Pendidikan formal merupakan wujud dari pendidikan sekolah dan 

keberadaannya diatur oleh Undang-undang. Jalur pendidikan formal atau 

pendidikan sekolah ini menjadi sangat penting setelah pendidikan keluarga, 

karena keberadaannya sebagai tolak ukur kemampuan siswa ketika mereka 

terjun dalam kehidupan masyarakat.  

Pendidikan di SD merupakan upaya untuk memperoleh kemampuan yang 

nantinya akan menjadi bekal kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharjo (2006: 1) bahwa pendidikan di SD dimaksudkan sebagai 

upaya pembekalan kemampuan dasar siswa berupa pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai tingkat perkembangannya, serta 

mempersiapkan mereka untuk melanjutkan kejenjang berikutnya yang lebih 

tinggi. Tahapan itu menunjukan bahwa pendidikan di SD merupakan fondasi 

awal dalam mewujudkan kesuksesan bagi mereka ataupun untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang selanjutnya. 

Proses dalam menciptakan suatu pendidikan yang berkualitas dan 

bermutu tidak hanya memerlukan suatu keadaan pembelajaran yang aktif dan 

efektif. Pendidikan di SD juga harus memenuhi 8 kriteria Standar Nasional 

Pendidikan sesuai BSNP. Salah satunya adalah Standar Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang 
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harus dimiliki guru/pendidik pada jenjang pendidikan dasar meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial. Keempat kompetensi itulah yang harus dimiliki dan 

dikembangkan guru dalam pelaksanaan yang meliputi semua aspek mata 

pelajaran di SD. Proses yang harus dilakukan guru bukan hanya dengan 

mengajarkan konsep, tetapi juga memaparkan tentang fakta yang ada, menarik 

generalisasi dari fakta dan konsep sehingga siswa menjadi lebih paham. Fakta, 

konsep, dan generalisasi sangat erat kaitanya dengan kehidupan manusia, 

sehingga salah satu disiplin ilmu yang relevan dan terdapat dalam kurikulum di 

SD adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Selebihnya untuk mencapai maksud dan tujuan 

pembelajaran IPS pada sekolah dasar Sapriya (2007 :11) berpendapat bahwa 

siswa perlu dibekali dengan empat dimensi program pendidikan IPS yang 

komprehensif, meliputi (1) dimensi pengetahuan (knowledge), (2) dimensi 

keterampilan (skills), (3) dimensi nilai dan sikap (values and attitudes), dan (4) 

dimensi tindakan (action). Sehubungan dengan itu, maka pembelajaran IPS 

bagi siswa pada jenjang SD dilaksanakan dengan menekankan unsur 

keterampilan dan pembekalan pemahaman, nilai, dan keterampilan agar 

mereka mampu menjadikan apa yang telah dipeljari sebagai bekal dalam 

memecahkan masalah-masalah pribadi maupun masalah-masalah sosial dalam 

kehidupan masyarakat lingkungannya.  
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Semua proses itu merupakan langkah dalam mencapai dari tujuan 

pembelajaran IPS yang ingin dicapai sekaligus memperoleh hasil yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Begitupun sebaliknya, ketidakmaksimalan proses 

pembelajaran yang dipengaruhi oleh semua aspek tersebut dapat menghambat 

suatu proses pembelajaran untuk berjalan efektif sesuai dengan apa yang 

diharapkan.  

Permasalahan tersebut juga muncul di sekolah yang ada di Binakarya 

Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil 

observasi, dokumentasi, dan wawancara pada tanggal 07 & 08 Desember 2015 

dengan wali kelas V di SD Negeri 2 Binakarya Putra, terdapat beberapa 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas 

antara lain, lemahnya daya serap siswa dalam proses pembelajaran terutama 

dalam mata pelajaran IPS. Hal itu terlihat dari masih banyak siswa 

mendapatkan hasil belajar yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Hasil belajar IPS yang diperoleh disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.1 Persentase ketuntasan belajar IPS siswa kelas V 

 

No Nilai Keterangan Jumlah siswa Persentase 

(%) 

Rata-rata 

kelas 

1 ≥ 66 Tuntas 4 36.3 

56,10 2 < 66 Belum Tuntas 7 63.7 

Jumlah 11 100.0 

Sumber: Dokumentasi Nilai UTS 

 

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa masih terdapat 63,7% atau 7 dari 

11 orang siswa yang belum tuntas dari KKM yang telah ditentukan yaitu 66. 

Sedangkan persentase siswa yang tuntas 36,3% atau 4 orang dari 11 orang 

siswa. 
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Merujuk pada data tersebut, maka hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 2 

Binakarya Putra belum dikatakan berhasil karena 63,7% siswa masih berada 

dibawah KKM. Hal ini sesuai dengan pedoman penyusunan KTSP dari Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bahwa kriteria ideal kelulusan untuk 

masing-masing indikator pencapaian kompetensi adalah ≥75% (Depdiknas, 

2006: 27). 

Pengamatan dan wawancara juga dilakukan untuk mengetahui proses 

kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Menurut hasil observasi 

diketahui bahwa, siswa masih terlihat pasif dalam kegiatan belajar, meskipun 

guru sudah memancing keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab, namun 

siswa cenderung tidak meresponya. Guru lebih banyak menggunakan cara 

belajar yang bersifat pembelajaran konvensional, seperti masih seringnya 

diterapkan metode ceramah dan kurang diterapkannya cara belajar lain yang 

bervariatif. Akibatnya siswa cenderung merasa bosan dan jenuh saat proses 

pembelajaran, sehingga siswa mudah melupakan pelajaran yang disampaikan 

di sekolah. Belum diterapkannya pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran IPS, hal ini karena kurangnya pengetahuan guru tentang 

penerapan suatu pendekatan dalam belajar. 

Solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan membuat pembelajaran yang menarik, efektif dan variatif, salah satu 

caranya dengan menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

memberikan keleluasaan bagi siswa untuk bereksplorasi dan berdiskusi dengan 

siswa lainnya, serta mampu memberikan motivasi pada siswa untuk mampu 

memahami setiap materi atau konsep yang mereka diskusikan. Penggunaan, 
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pendekatan, model, strategi, dan metode yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Sejalan 

dengan hal ini, guru perlu memiliki pengetahuan tentang macam-macam 

model, pendekatan dan strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas.  

Pendekatan, model, dan metode pembelajaran merupakan salah satu 

aspek yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

pendekatan dalam belajar dapat mempermudah guru untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat dapat 

membantu guru untuk meningkatkan hasil belajar dan menciptakan suasana 

kelas yang lebih aktif sehingga pembelajaran menjadi tidak terlupakan. 

Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

diharapkan dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih aktif sehingga 

mampu mengembangkan dan membangun pengetahuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Hanifah dan Suhana (2009: 62) menyatakan bahwa pendekatan 

konstruktivisme dalam belajar merupakan salah satu pendekatan yang lebih 

berfokus kepada siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Pendekatan 

ini disajikan supaya lebih merangsang dan memberi peluang kepada siswa 

untuk belajar berpikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

tindakan kelas tentang “Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Pendekatan 

Konstruktivisme Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD Negeri 2 Binakarya 

Putra”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa masih terlihat pasif dalam kegiatan belajar. 

2. Guru lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat pembelajaran 

konvensional. 

3. Siswa cenderung merasa bosan dan jenuh pada saat proses pembelajaran. 

4. Belum diterapkannya pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. 

5. Hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra masih rendah 

dengan persentase ketuntasan 36.3% dari jumlah siswa 11 orang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah, “bagaimanakah penerapan 

pendekatan konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri 2 Binakrya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung 

Tengah”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu 

ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian 

tindakan kelas ini adalah, “untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Binakarya Putra  melalui penerapan pendekatan konstruktivisme 

dalam pembelajaran IPS”. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan serta 

mempermudah siswa dalam penguasaan materi dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2. 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. 

3. Sekolah 

Dapat menjadi tambahan wawasan dan sumbangan pemikiran yang berguna 

untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

4. Peneliti  

Menambah wawasan dan pengalaman saat peneliti 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. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar 

Secara konstruktivisme, istilah belajar diartikan sebagai proses 

pengkonstruksian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa sendiri. Sanjaya 

dalam Prastowo, (2013: 49) 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, afeksi, maupun psikomotorik. 

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: 4) 

bahwa belajar menurut psikologi behavioristik merupakan suatu kontrol 

instrumental yang berasal dari lingkungan. Aktivitas yang dilakukan 

seseorang dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru. Selanjutnya menurut Nur & Retno 

dalam Hamdani (2010: 20) belajar menurut teori konstruktivisme bahwa 
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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 dengan siswa, 

dimana siswa membuat bangunan ilmu pengetahuan atau konsep dengan 

cara mereka sendiri agar mendapat pengetahuan melalui pelatihan atau 

pengalaman yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang yang 

bersifat positif baik perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang diperoleh atau dicapai dari 

proses belajar mengajar. Nawawi dan K. Ibrahim dalam Susanto, (2014: 5) 

menegaskan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor  yang diproleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

Kemudian menurut Kasmadi dan Sunariah (2014: 44) 

mengemukakan bahwa hasil belajar perlu diterjemahkan dan ditetapkan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam belajar dengan mengacu pada 

kriteria keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan belajar siswa ditunjukan 

oleh kemampuan siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut Bloom dalam Uno & Nurdin (2011: 55) hasil belajar 

tersebut mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahamn, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima),  

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiotory, preroutine, rountinized. Psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, dan intelektual. 

Adapun indikator untuk masing-masing aspek tersebut adalah, 

sebagai berikut. 

a. Ranah Kognitif 

Kompotensi ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menguasai bahan pelajaran atau materi yang diajarkan. 

Menurut Poerwanti, dkk., (2008: 1.22) ranah kognitif merupakan 

ranah yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan 

keterampilan intelektual. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukan 

oleh Uno & Nurdin ( 2011: 56) bahwa ranah koginitif dinilai meliputi 

tingkatan pengetahuan, memahamai, mengaplikasikan, menganalisis, 

dan mengevaluasi. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan indikator 

aspek kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif menurut Poerwanti, dkk., (2008: 1.22) adalah 

ranah yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap nilai dan 
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emosi. Selanjutnya Hariyanto (2014: 184) menyebutkan hasil belajar 

ranah afektif adalah penilaian yang digunakan untuk mengungkapkan 

bagaimana seseorang siswa merasakan tentang dirinya, persepsi 

tentang citra dirinya, dan apa yang berpengaruh terhadap perilakunya 

di dalam kelas. Hasil belajar afektif dibagi menjadi sikap spiritual dan 

sosial. Sikap spiritual berkaitan dengan interaksi dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, sedangkan sikap sosial berhubungan dengan interaksi 

siswa dan lingkungannya. Majid (2014: 166) mengemukakan bahwa 

sikap sosial terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, 

gotong royong, kerjasama, dan percaya diri.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dan disesuaikan 

dengan proses pembelajaran konstruktivisme, maka pada penelitian 

ini, peneliti memfokuskan pada percaya diri dan kerjasama. 

1. Percaya diri 

Kemendikbud (2014: 84) menyatakan bahwa percaya diri adalah 

kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi 

keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu 

tindakan. Adapun indikator sikap percaya diri menurut Kemendikbud 

(2014: 84) yakni: 

a. Berani berpendapat  

b. Mampu membuat keputusan dengan cepat;  

c. Tidak mudah putus asa;  

d. Tidak canggung dalam bertindak;  

e. Berani presentasi di depan kelas;  

f. Berani bertanya, atau menjawab pertanyaan.  

 

Berdasarkan enam indikator di atas dengan menyesuaikan kebutuhan, 

maka indikator yang digunakan dalam penelitian sikap percaya diri 
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siswa yakni (1) berani bertanya, (2) berani menjawab pertanyaan guru, 

(3) menyelesaikan tugas dengan cepat, (4) berani melakukan 

presentasi, dan (5) mengerjakan tugas tanpa mencontek. 

2. Kerjasama  

       Menurut Kemendikbud (2013: 24) kerjasama adalah bekerja 

bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas. 

Kemendikbud (2013: 24) menyebutkan beberapa indikator sikap 

kerjasama sebagai berikut. 

a) Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau 

sekolah. 

b) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. 

c) Bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 

d) Aktif dalam kerja kelompok. 

e) Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok. 

f) Tidak mendahulukan kepentingan pribadi. 

g) Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara 

diri sendiri dengan orang lain. 

h) Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan 

bersama. 

 

       Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama adalah suatu sikap yang timbul untuk dapat berbaur 

melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan orang lain untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

c. Ranah Psikomotor 

Menurut Uno & Nurdin (2011: 16) ranah psikomotor meliputi 

pencapaian kompetensi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, 
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dan kreativitas. Sependapat dengan yang diungkapkan oleh Poerwanti, 

dkk., (2008: 1.22) bahwa ranah psikomotor merupakan ranah yang 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau keterampilan motorik peserta  

didik. Pada aspek ini peneliti memilih fokus kepada aspek 

mengomunikasikan dan menanya. 

1) Mengomunikasikan  

 

  Menurut KBBI mengomunikasikan berasal dari kata dasar 

komunikasi yang berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita 

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. Sedangkan mengomunikasikan sendiri menurut KBBI 

merupakan kegiatan mengirim melalui saluran komunikasi.  

   Menurut Nasution (2007: 1.44) mengomunikasikan adalah 

menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau 

menyampaikan hasil penyelidikan. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Kemendikbud (2014: 72) menjelaskan bahwa kegiatan 

mengomunikasikan dapat berupa menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. Sedangkan aktivitas siswa menurut Kemendikbud (2014: 73) 

dalam mengomunikasikan dapat berupa membuat laporan hasil 

diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi.  

Berdasarkan definisi di atas, maka indikator keterampilan 

mengomunikasikan dalam penelitian ini, yakni:  

a) Menyajikan laporan/hasil pengamatan/kesimpulan sesuai 

dengan sumber data dengan tepat  

b) Menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan dengan 
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bahasa yang jelas. 

c) Menyampaikan hasil diskusi dengan sistematis.  

d) Menerima saran atau masukan dari teman. 

e) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

2) Menanya  

 
 Menurut KBBI menanya merupakan kegiatan mengajukan 

pertanyaan. Sedangkan bertanya merupakan suatu kegiatan untuk 

meminta keterangan atau meminta supaya untuk diberi tahu tentang 

sesuatu. Bertanya merupakan salah satu prinsip dalam pembelajaran 

kontekstual. Rusman (2010: 195) berpendapat bahwa pada 

implementasi pembelajaran kontekstual, pertanyaan guru dan siswa 

harus dijadikan alat atau pendekatan untuk menggali informasi atau 

sumber belajar yang ada kaitannya dengan kehidupan nyata. 

Menurut Kemendikbud (2013: 213) kriteria pertanyaan yang baik 

adalah (1) singkat dan jelas, (2) menginspirasi, dan (3) fokus. 

 Berdasarkan kajian di atas, maka indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni:  

a) mengajukan pertanyaan kepada guru. 

b) mengajukan pertanyaan kepada guru;  

c) mengajukan pertanyaan sesuai materi;  

d) mengajukan pertanyaan dengan sopan, dan 

e) menyampaikan pertanyaan dengan tenang dan langsung. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan sejumlah pengetahuan, perubahan perilaku 

dan sikap, serta keterampilan yang diperoleh oleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dari kegiatan tes materi pelajaran 

tertentu yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Indikator aspek kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman. 

Sedangkan indikator dari aspek afektif meliputi percaya diri dan sikap 

kerjasama, serta aspek psikomotor meliputi keterampilan 

mengomunikasikan dan menanya.  

 

3. Pengertian Pembelajaran 

Istilah belajar terkait dengan kegiatan pembelajaran. Menurut Sagala 

(2013: 61), pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

siswa atau murid. Pembelajaran berarti aktivitas guru dalam merancang 

bahan pengajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif, yakni siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna.Sedangkan 

menurut Komalasari (2013: 3) menjelaskan bahwa pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan siswa yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis 

agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaraan secara efektif dan 

efisien. 

Menurut pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang menjadikan siswa 

mengalami proses belajar secara aktif dan bermakna, melalui kegiatan 

interaksi antara guru atau sumber belajar dengan siswa. 
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B. Pendekatan Pembelajaran 

Istilah pendekatan dapat dipahami sebagai suatu jalan, cara atau 

kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi 

pengajaran itu, umum atau khusus dikelola (Susanto, 2012: 195). Menurut 

Huda (2013: 184) pendekatan pembelajaran bisa dipahami sebagai cara-cara 

yang ditempuh oleh seorang pembelajar untuk bisa belajar dengan efektif. 

Sejalan dengan Huda, Sagala (2013: 68) menyatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam 

mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Dalam 

hal ini guru juga berperan penting dalam menyediakan perangkat-perangkat 

metodis yang memungkinkan siswa untuk mencapai kebutuhan tersebut. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan dalam pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang akan 

ditempuh siswa ataupun guru untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan dalam 

pembelajaran. 

 

C. Pendekatan Konstruktivisme 

1. Pengertian  

Pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran memiliki 

tujuan supaya tercapainya tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. 

Konstruktivisme adalah suatu pendekatan yang lebih berfokus kepada 

siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran (Hanifah & Suhana, 2009: 

62). Menurut Trianto (2009: 28) teori konstruktivisme menyatakan bahwa 

siswa harus menemukan sendiri dan menstranformasikan informasi 
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kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Brooks and Brooks 

dalam Hanifah& Suhana (2009: 62) konstruktivisme adalah suatu 

pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan 

suatu konsep yang lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif  

siswa. Selain itu menurut Piaget dalam Susanto (2014: 133) bahwa 

pengetahuan itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh 

siswa bukan hasil pemberitahuan orang lain, termasuk guru. Dengan 

demikian tugas guru adalah memotivasi siswa untuk mengembangkan 

skema yang terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi tersebut. 

Pendekatan konstruktivisme dalam pembelejaran dilakukan, melalui 

proses eksplorasi personal,diskusi, dan penelitian reflektif. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola 

pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses 

pembelajaran agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan 

yang dimilikinya. 

 

2. Tujuan Konstruktivisme 

Diterapkannya konstruktivis juga mempunyai tujuan dalam proses 

pembelajaran. Haniafah & Suhana (2009: 62) 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 
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sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan yang ada dibenaknya (Susanto, 2014: 

134). 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 

 

3. Ciri-Ciri Pembelajaran Konstruktivisme 

Dalam penerapannya pendekatan konstruktivisme memiliki ciri-ciri 

yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut 

Siroj dalam Susanto (2014: 137) ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme 

meliputi: 

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 siswa-

siswa. 
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5. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan 

tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 

6. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi 

menarik dan siswa mau belajar. 

 

 

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: 41) 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. 

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 

(https://www.scribd.com/doc/93993039/: 2008), ada empat tahapan yaitu. 

1. Tahapan pertama adalah apersepsi. 
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Pada tahap ini dilakukan kegiatan menghubungkan konsepsi 

awal, mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dari materi 

sebelumnya yang merupakan konsep prasyarat. Misalnya: 

mengapa baling-baling dapat berputar?  

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, melalui manipulasi benda langsung. 

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. 

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. 

 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukan oleh para ahli, peneliti 

cenderung untuk menggunakan langkah-langkah pembelajaran pendekatan 

konstruktivisme menurut Suprijono karena lebih terperinci dan sistematis 

dalam prosesnya.  



22 
 

Langkah yang dipakai sebagai berikut. (1) Orientasi, memberi kesempatan 

kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi ide terhadap 

topik materi pembelajaran. (2) Elicitasi, tahap ini guru membantu siswa 

untuk mengembangkan ide-idenya. (3) Rekonstruksi ide, siswa melakukan 

klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang 

lain atau teman melalui diskusi. (4) Aplikasi ide, siswa 

mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan temuannya, tahap ini guru 

menjadi fasilitator dalam menampung pendapat dari siswa, dan (5) reviu 

atau merevisi gagasan siswa dengan menambah suatu keterangan atau 

dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap.  

 

5. Kelebihan dan KelemahanPendekatan 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. 

https://www.scribd.com/doc/93993039/
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a. 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 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. 

 

b. 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. 

 

Riyanto (2010: 157) mengemukakan kelebihan dan kelemahan 

dalam pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut. 
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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. 

 

D. Pendidikan IPS 

1. Pengertian IPS 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada semua 

jenjang pendidikan formal, dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke 

perguruan tinggi. Istilah ”social studies” yang berasal dari bahasa Inggris 

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Pengertian IPS merujuk pada kajian yang 

memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Pada intinya, 

fokus IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi 
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kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai mahluk 

sosial (homosocius). 

Menurut Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dancabang ilmu-

ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya).  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan IPS adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia dalam semua 

aspek kehidupan dan interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian 

dalam IPS yaitu perpaduan dan penyederhanaan dari sejumlah ilmu-ilmu 

sosial yang terencana dan sistematis untuk kepentingan program 

pengajaran di sekolah. 

 

2. Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPS dalam pelaksanaanya mempunyai tujuan dalam 

setiap akhir pembelajaran. Menurut Trianto (2010: 174) tujuan dari 

pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan 

dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, 

minat, kemampuan dan lingkungannya serta berbagai bekal siswa untuk 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Tujuan IPS menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yaitu (1) mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, 
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sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan paedagogis dan 

psikologis, (2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial, (3) membangun 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) 

meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional, maupun global. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

IPS adalah membantu siswa agar dapat meyesuaikan/memahami dirinya 

terhadap lingkunganya dan dapat membantu siswa memecahkan masalah 

yang ada, sehingga siswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 

 

3. Ruang Lingkup IPS 

Pembelajaran IPS pada setiap jenjangnya harus dibatasi, sesuai 

dengan kemampuan siswa pada tiap jenjang yang sedang ditempuhnya 

sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang sekolah dasar 

berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  

Tasrif (2008: 4) membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa 

aspek. 

a. Ditinjau dari ruang lingkup hubungan, mencakup hubungan 

sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan 

budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan 

politik. 

b. Ditinjau dari segi kelompoknya adalah berupa keluarga, rukun 

tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan 

bangsa. 

c. Ditinjau dari tingkatanya, meliputi tingkat lokal, regional, dan 

global. 

d. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik 

dan ekonomi. 

 
Sapriya dkk, (2007: 19) ruang lingkup IPS dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Ruang Lingkup Pelajaran IPS 

Aspek Sub Aspek 

1. Sistem sosial dan budaya a. Individu, keluarga, dan 

masyarakat. 

b. Sosiologi sebagai ilmu dan metode. 

c. Interaksi sosial. 

d. Sosialisasi. 

e. Pranata sosial. 

f. Struktur sosial. 

g. Kebudayaan. 

h. Perubahan sosial budaya. 

2. Manusia, tempat, dan 

lingkungan 

a. Sistem informasi geografi. 

b. Interaksi gejala fisik dan sosial. 

c. Struktur internal suatu 

tempat/wilayah. 

d. Interaksi keruangan. 

e. Persepsi lingkungan dan 

kewajiban. 

3. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan 

a. Berekonomi. 

b. Ketergantungan. 

c. Spesialisasi dan pembagian kerja. 

d. Perkoperasian. 

e. Kewirausahaan. 

4. Waktu, keberlanjutan dan 

perubahan 

a. Dasar-dasar ilmu sejarah. 

b. Fakta, peristiwa, dan proses. 

 

Berdasarkan dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup IPS meliputi manusia, lingkungan, waktu, perubahan, isu 

sosial, sistem sosial, lokal regional dan global. Ruang lingkup IPS juga 

mencakup tentang perilaku manusia sesuai dengan kehidupan sehari-

harinya. Seperti, hubungan manusia dengan manusia lainnya ataupun 

manusia dengan lingkungannya. 
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4. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus 

memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Rata-rata usia anak SD adalah usia 6-12 tahun. Menurut Jean Piaget anak 

usia 7 sampai 11 tahun memasuki tahap operasional konkret. Pada tahap 

ini anak dapat mengembangkan pikiran logis. Penalaran logika yang 

mereka kuasai hanya pada situasi konkret dan belum bisa memecahkan 

masalah yang bersifat abstrak. Pada anak golongan operasional konkret ini 

memiliki ciri diantaranya perhatian mudah teralih dan terfokus pada 

lingkungan terdekat, serta mempunyai dorongan untuk menyelidiki 

terhadap sesuatu yang diinginkan (Hidayati, 2008: 3). Materi IPS digali 

dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Mulyono 

Tjokrodikaryo dalam Hidayati, (2008: 6). Ada 5 macam sumber materi IPS 

antara lain:  

a. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di lingkungan sekitar sampai 

lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai 

permasalahannya.  

b. Kegiatan manusia misalnya: pendidikan, komunikasi, dan 

transportasi. 

c. lingkungan geografi dan budaya 

d. kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan, kejadian yang 

besar dari yang terdekat dan terjauh.  

e. Anak sebagai sumber materi. 

 

 

E. Kinerja Guru 

Pengertian kinerja guru menurut Depdiknas dalam Susanto (2013: 50) 

tentang kinerja guru yaitu mewujudkan perilaku seseorang atau organisasi 

dengan orientasi prestasi.Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, standar 



29 
 

kompetensi guru dikembangkan dalam empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagodik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Hradesky dalam Susanto (2013: 31) mengemukakan bahwa kinerja 

guru dapat dikategorikan sebagai unjuk kerja yang dicapai, berupa prestasi 

(kualitas individual) yang diperhatikan (tampilan atau unjuk kerja) di bidang 

yang menjadi tanggung jawab (tugas fungsional) dalam bentuk kemapuan kerja 

berupa hal-hal sebagai berikut. 

1. Pengetahuan dan penugasan materi pembelajaran yang akan diajarkan 

kepada siswa. 

2. Keterampilan perilaku yang berkaitan dengan penugasan pedagogis yang 

bersikap pedagosis maupun andragonisi. 

3. Keterampilan untuk melakukan hubungan baik dalam proses pendidikan 

guna melaksanakan kewajiban atau tugas pekerja yang menjadi 

wewenang dan tanggung jawab untuk kepentingan pencapaian tujuan 

yang ditetapan. 

Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah 

tindakan dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian hasil belajar sehingga guru dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pembelajaran yang meliputi yaitu kompetensi pedagodik, 

kompetensi keperibadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

 

F. Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas 

dalam proposal ini. 

1 Eka Jasumayanti (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Korelasi Antara 

Pendekatan Konstruktivisme dengan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran 

IPS SD”. membuktikan bahwa penerapan pendekatan konstruktivisme 



30 
 

memberikan pengaruh yang positif dalam kegiatan belajar siswa pada 

pelajaran IPS. Penelitian yang dilakukan Jasumayanti (2013) memiliki 

kesamaan pada pendekatan konstruktivisme yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh dengan hasil belajar IPS siswa. 

2. Suyatmi (2014) 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 IPS. Penelitian yang dilakukan 

oleh Suyatmi (2014) memiliki kesamaan yaitu menerapkan pendekatan 

konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Muhammad Hasan Sidik (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Konstruktivisme untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa Mengenai  Energi Gerak di Kelas III SD Negeri I Cilengkranggirang 

Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon”, menyimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatan tentang 

pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA.  

 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berkaitan dengan kesimpulan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut Uma 

dalam Sugiyono (2014: 60), bahwa kerangka pikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 
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Pembelajaran akan berhasil apabila guru melakukan penguatan dan 

proses belajar tidak monoton dari guru maupun teman sebaya. Berdasarkan 

kajian dari penelitian yang relevan, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

serta pengaruh hasil belajar dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. 

Hasil itu kemudian menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

pendekatan konstruktivisme. Dengan penerapan 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.  

Kerangka pikir yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

berdasarkan gambar berikut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penerapan pendekatan Konstruktivisme. 

 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS masih rendah dengan persentase ketuntasan 

36,30% dari 11 orang siswa deengan KKM 66. 
INPUT 

Penerapan pendekatan konstruktivisme pada 

pembelajaran IPS menurut Suprijono dengan 

langkah sebagai berikut. 

1. Orientasi, memberi kesempatan kepada siswa 

untuk berpendapat dan mengembangkan idenya. 

2. Elicitasi, membantu siswa mengembangkan 

idenya melalui gambar atau poster dll 

3. Rekonstruksi ide, siswa menglarifikasikan ide 

dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide 

orang lain atau teman melalui diskusi.  

4. Aplikasi ide, siswa mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan dan temuannya. 

5. Reviu atau merevisi gagasan siswa dengan 

menambah suatu keterangan atau dengan cara 

mengubahnya menjadi lebih lengkap 

PROSES 

1. Adanya peningkatan hasil belajar tiap 

siklusnya. 

2. Siswa tuntas mencapai ≥75% dari jumlah 11 

orang siswa dengan KKM 66. 
OUTPUT 
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H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan (Sugiyono, 2014: 64). Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-

fakta empiris yang diproleh melalui pengumpulan data.  

Dari pernyataan di atas dapat simpulkan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian dan sebagai bahan untuk menguji apakah teori yang digunkan sesuai 

dengan hasil penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir diatas, 

maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apabila 

dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan 

memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah yang tepat, maka dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan jenis penelitian tindakan 

kelas yang difokuskan pada situasi kelas yang dikenal dengan Classroom 

Action Research. Arikunto (2013: 130) mendefinisikan penelitian tindakan 

kelas sebagai suatu pengamatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan 

dalam sebuah kelas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran. Sejalan dengan Arikunto, menurut Kunandar (2008: 46) 

penelitian tindakan kelas adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang 

dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk 

memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang: (a) praktik-praktik 

kependidikan mereka, (b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, 

dan (c) situasi dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Lebih lanjut Kurt 

Lewin dalam Arikunto (2013: 131) mengemukakan bahwa penelitian tindakan 

kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus, dan setiap siklusnya terdiri dari empat 

tahap, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). 

Pada tahap awal, peneliti berkerjasama dengan guru kelas V menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran IPS. Setelah penyusunan tersebut selesai, 

kegiatan selanjutnya adalah penerapan pendekatan konstruktivisme dalam 
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pembelajaran IPS. Tahap selanjutnya adalah pengamatan menggunakan lembar 

observasi atas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu 

merespon kegiatan melalui kegiatan refleksi. Adapun alur siklus tindakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber: Arikunto, dkk., 2006: 74) 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan  

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS 1 

Pengamatan 

Perencanaan II 

SIKLUS II Pelaksanaan II 

Pengamatan II 

Refleksi II 
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B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru wali kelas V SD Negeri 2 

Binakarya Putra. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan 

siswa kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra dengan jumlah 11 orang siswa 

yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra 

yang terletak di Desa Binakarya Putra, Kecamatan Rumbia, Kabupaten 

Lampung Tengah. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016. Dimulai 

dari bulan Desember 2015 sampai bulan Mei 2016. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan dua cara, yaitu: 

1. Non tes 

Teknik non tes yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat 

kualitatif. Teknik non tes dilakukan melalui kegiatan observasi. Menurut 

Anas (2011: 76) bahwa observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan. Observasi dilakukan oleh observer terhadap 

guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung. Teknik non tes ini 
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digunakan untuk mengukur data kinerja guru, dan hasil belajar (afektif dan 

psikomotor) siswa. 

2. Tes  

Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif 

melalui tes tertulis. Variabel yang diukur menggunakan teknik ini adalah 

hasil belajar kognitif siswa atau pengetahuan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran IPS dengan penerapan pendekatan konstruktivisme melalui 

tes di setiap akhir siklus. 

 

D. Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpul data, hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid, yang 

dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Lembar observasi, instrumen ini digunakan sebagai panduan observasi 

atau pengamatan kinerja guru, dan hasil belajar siswa (afektif dan 

psikomotor) saat pembelajaran berlangsung.  

a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) 

      Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai kinerja guru selama 

pembelajaran. Adapun indikator kinerja guru yang berkenaan dengan 

penerapan pendekatan konstruktivisme adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3.01. Aspek yang diamati pada kinerja guru dengan  

pendekatan konstruktivisme 

No Aspek yang diamati Indikator 
Skor 

 

A. Pra Pembelajaan 

1. 
Mengelola ruang dan 

fasilitas belajar 

Menata fasilitas dan 

sumber belajar 
1 2 3 4 5 

Melaksanakan tugas 

rutin kelas 1 2 3 4 5 

B. Kegiatan Awal 

2. Memulai pembelajaran Melakukan apersepsi 1 2 3 4 5 

C. Kegiatan Inti 

3. 
Menggunakan pendekatan 

pembelajaran 

Melaksanakan 

pembelejaran dengan 

pendekatan 

konstruktivisme 

1 2 3 4 5 

Pemanfaatan media 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

Mengelola waktu 

pembelajaran secara 

efisien 

1 2 3 4 5 

4. 
Mengelola interaksi 

kelas 

Menangani pertanyaan 

dan respon siswa 
1 2 3 4 5 

Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat 

dan gerakan badan. 

1 2 3 4 5 

Memicu dan 

memelihara 

keterlibatan siswa 

1 2 3 4 5 

5. 

Berisikap terbuka, luwes, 

serta membantu 

mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap 

belajar. 

Menunjukan sikap 

luwes terbuka penuh 

pengertian dan sabar 

kepada siswa 

1 2 3 4 5 

Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

1 2 3 4 5 

6. Penilaian. 

Melaksanakan 

penilaian proses dan 

hasil belajar 

1 2 3 4 5 

D. Kegiatan Akhir       

7. Menutup pembelajaran. 
Mengakhiri 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

       (Modifikasi dari Andayani, 2009: 73) 
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 Tabel 3.02 Pedoman penskoran kinerja guru. 

Skor Kategori Indikator 

5 Sangat Baik 
Jika kelima sub indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran 

4 Baik  

Jika hanya empat sub indikator muncul 

selama pengamatan atau proses 

pembelajaran 

3 Cukup Baik 

Jika hanya tiga sub indikator muncul 

selama pengamatan atau proses 

pembelajaran 

2 Kurang Baik 

Jika hanya dua sub indikator muncul 

selama pengamatan atau proses 

pembelajaran 

1 Sangat kurang 

Jika hanya satu sub indikator muncul 

selama pengamatan atau proses 

pembelajaran 

 

b. Lembar Observasi Sikap (afektif) Siswa. 

  Alat pengumpul data sikap siswa dalam penelitian ini menggunakan 

lembar observasi sikap (afektif). Lembar observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai sikap siswa, yaitu sikap percaya diri 

dan kerjasama. Dengan indikator pada setiap sikap yang diamati 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.03 Indikator penilaian sikap (afektif) siswa 

Sikap yang 

diamati 

Indikator 

Percaya Diri 1. Berani bertanya. 

2. Menjawab pertanyaan guru. 

3. Mengerjakan tugas dengan cepat. 

4. Berani melakukan presentasi 

5. Mengerjakan tugas tanpa mencontek. 

Kerjasama 1. Bersedia menjelaskan hasil kerja kelompok. 

2. Melakukan tugas sesuai kesepakatan. 

3. Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok. 

4. Aktif dalam kerja kelompok. 

5. Dapat mencari jalan keluar dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. 

 

 Tabel 3.04 Pedoman penskoran hasil belajar afektif 

Skor Kriteria Deskripsi 

5 Sangat baik Jika kelima poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

4 Baik Jika hanya empat poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

3 Cukup Jika hanya tiga poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

2 Kurang Baik Jika hanya dua poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

1 Sangat 

kurang 

Jika hanya satu poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

              (Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

c. Lembar Observasi Psikomotor (Keterampilan) Siswa. 

      Lembar observasi psikomotor (keterampilan) siswa digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai keterampilan yang dikuasai siswa 
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dalam proses pembelajaran yaitu keterampilan mengamati dan 

mengomunikasikan. Indikator penilaian keterampilan sebagai berikut.  

 

Tabel 3.05 Indikator penilaian keterampilan (psikomotor) siswa 

Keteramilan yang 

diamati 

Indikator 

Mengomunikasikan 

1. Menyajikan laporan/kesimpulan sesuai 

dengan sumber data dengan tepat. 

2. Menyampaikan hasil pengamatan atau 

kesimpulan dengan bahasa yang jelas. 

3. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

sistematis. 

4. Menerima saran atau masukan dari teman. 

5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dalam menyampaikan 

pendapatnya. 

Menanya 

1. Mengajukan pertanyaan kepada guru.  

2. Pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas. 

3. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi 

4. Menanya materi yang kurang dipahami 

dengan sopan. 

5. Mampu menyampaikan pertanyaan dengan 

tenang dan langsung.  

 

              Tabel 3.06 Pedoman penskoran hasil belajar psikomotor 

Skor Kriteria Deskripsi 

5 

Sangat terampil 

Jika kelima poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

4 

Terampil 

Jika hanya empat poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

3 

Cukup terampil 

Jika hanya tiga poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

2 
Kurang 

terampil 

Jika hanya dua poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

1 

Sangat kurang  

Jika hanya satu poin dalam aspek yang 

diamati/indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran. 

   (Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 
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2. Soal tes, menurut Arikunto (2013: 66) menjelaskan pengertian tes 

merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data 

berupa nilai-nilai untuk melihat kemajuan hasil belajar kognitif siswa 

berupa tes formatif. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kinerja guru 

dan hasil belajar (afektif dan psikomotor) siswa yang menunjukkan 

dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara nyata dan 

mendalam. 

a. Nilai kinerja guru 

Data kinerja guru diperoleh dari hasil pengamatan ketika 

pembelajaran berlangsung. Nilai kinerja guru diperoleh dengan 

rumus: 

NKG = 
SP

SM
 x 100 

Keterangan: 

NKG = Nilai Kinerja guru yang dicari 

SP  = Skor Pemerolehan 

SM = Skor Maksimal 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Modifikas dari Purwanto, 2012: 102) 
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   Tabel 3.07 Kategori skor dan nilai kinerja guru 

 

No Tingkat Keberhasilan Kategori 

1. 81-100 Sangat baik 

2. 61-80 Baik 

3. 41-60 Cukup baik 

4. 21-40 Kurang 

5. 1-20 Sangat kurang 

   Adaptasi dari Purwanto, (2012: 103) 

b. Hasil belajar afektif siswa 

Data hasil belajar afektif siswa diperoleh dari hasil pengamatan 

ketika pembelajaran berlangsung. Hasil belajar afektif yang dicari 

yaitu nilai afektif per individu dan ketuntasan secara klasikal. Aspek 

yang dinilai yaitu percaya diri dan kerja sama. Nilai hasil belajar 

afektif diperoleh menggunakan rumus: 

Na = 
R

SM
 x 100 

 

Keterangan: 

Na  = Nilai afektif siswa yang dicari 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM  = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012:102) 

 

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar sikap siswa sebagai berikut 
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Tabel 3.08 Kategori skor dan nilai afektif 

 

No Skor Tingkat 

keberhasilan 

Predikat 

1. 5 ≥ 89% Sangat baik 

2. 4 66-88% Baik 

3. 3 43-65% Cukup baik 

4. 2 20-42% Kurang baik 

5. 1 <20% Sangat kurang 

       Modifikasi dari Aqib, dkk (2010: 41) 

 

Nilai hasil belajar afektif siswa secara klasikal diperoleh dengan      

rumus: 

P = 
∑ siswa tuntas

∑ siswa
 x 100% 

 

 

c. Hasil belajar psikomotor siswa  

Data hasil belajar psikomotor siswa diperoleh dari hasil 

pengamatan ketika pembelajaran berlangsung Hasil belajar 

psikomotor siswa yang dicari yaitu nilai psikomotor per individu dan 

ketuntasan secara klasikal. Aspek yang dinilai yaitu 

mengomunikasikan dan menanya. Nilai hasil belajar psikomotor 

diperoleh menggunakan rumus: 

NP = 
R

SM
 x 100 

 

Keterangan:  

NP  = Nilai Psikomotor yang di cari 

R   = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 
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Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar psikomotor siswa sebagai berikut. 

 

Tabel 3.09 Kategori skor dan nilai psikomotor 

 

No Skor Tingkat 

keberhasilan 

Predikat 

1. 5 ≥89% Sangat terampil 

2. 4 66-88% Terampil 

3. 3 43-65% Cukup terampil 

4. 2 20-42% Kurang terampil 

5. 1 <20% Sangat kurang 

      Modifikasi dari Aqib, dkk (2010: 41) 

 

Nilai hasil belajar psikomotor secara klasikal: 

Ketuntasan kelas klasikal = 
Jumlah siswa tuntas

Jumlah siswa
x 100% 

(Sumber: Aqib, dkk.,2010: 41) 

 

 

2. Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif digunakan untuk mendiskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan guru. Data kuantitatif merupakan data 

hasil belajar melalui penerapan pendekatan konstruktivisme pada 

pembelajaran IPS. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang 

dikerjakan siswa pada siklus I dan siklus II, data kuantitatif penelitian ini 

didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil tes yang 

diberikan kepada siswa dan nilai persentase ketuntasan hasil belajar 

kognitif siswa secara klasikal, yaitu dengan rumus: 

a. Menghitung nilai hasil belajar siswa secara individual digunakan 

rumus: 
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Nk = 
R

N
 x 100 

Keterangan: 

Nk = Nilai yang dicari 

R  = Skor yang diperoleh 

N  = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 112) 

 

b. Menghitung nilai rata-rata seluruh siswa: 

X̅ = 
Ʃx

n
 

Keterangan: 

X̅  : Nilai rata-rata yang dicari 

Ʃ𝑥  : Jumlah nilai siswa 

𝑛  : banyaknya siswa 

(Sumber: adaptasi dari Aqib, dkk, 2010: 40) 

 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar kognitif siswa secara 

klasikal. 

P = 
Ʃsiswa tuntas belajar

Ʃsiswa
 x 100% 

(Sumber: Aqib, dkk, 2010: 41) 

 

Tabel 3.10 Ketuntasan Hasil Belajar 

 

No Skor Ketuntasan 

1 ≥66 Tuntas 

2 <66 Tidak tuntas 

 

 

Tabel 3.11 Kriteria ketuntasan belajar 
 

    No Persentase Kategori 

1 ≥89 Sangat tinggi 

2 66-88 Tinggi 

3 43-65 Sedang  

4 20-42 Rendah  

5 <20 Sangat rendah 

Modifikasi dari Aqib, dkk., 2010: 41 
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F. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus I  

Siklus I dilaksanakan dua pertemuan sebagai usaha meningkatkan 

hasil belajar siswa. Peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran 

berdasarkan KTSP yang berorientasi pada penerapan pendekatan 

Konstruktivisme yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

1. Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) untuk mengetahui materi pokok.  

2. Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, dan 

Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

pendekatan konstuktivisme. 

3. Menyiapkan lembar observasi kinerja guru dan hasil belajar 

(afektif dan psikomotor) siswa serta membuat soal tes untuk 

mengukur pengetahuan siswa.  

b. Pelaksanaan (Acting) 

1. Pertemuan Pertama 

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan, yaitu: 

a) Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan absensi. 
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3. Guru mengadakan apersepsi dengan menyampaikan 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan masa 

penjajahan Jepang. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

1. Mengajukan permasalahan yang relevan dengan 

kehidupan siswa. Permasalahan tersebut harus 

diidentifikasi dan dijelaskan sehingga memudahkan siswa 

dalam mengaitkan dengan pengalaman yang telah 

dimilikinya. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan dan mengembangkan ide-idenya terhadap 

topik materi pelajaran. 

3. Guru harus menghargai atas gagasan dari masing-masing 

siswa dan tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap 

gagasan-gagasan tersebut.  

4. Siswa dibentuk menjadi kelompok diskusi dan 

dipersilahkan untuk mengoreksi atas gagasan-gagasan 

mereka. 

5. Siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara 

mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau 

teman diskusi. 

6. Siswa mengomunikasikan hasil penyelidikannya, tahap ini 

guru menjadi fasilitator menampung gagasan siswa. 
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7. Mengajak semua siswa untuk mengapresiasi antara 

gagasan/ide semula dengan gagasan yang baru saja 

ditemukan dalam kelompok. Apakah perlu 

penyempurnaan atas gagasan-gagasan yang pertama. Pada 

tahap ini diharapkan akan terjadi proses pengkonstruksian 

atas pengalaman dan pengetahuan siswa.  

8. Guru dan siswa bersama-sama merevisi gagasan hasil 

diskusi dengan menambah suatu keterangan atau dengan 

cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. 

c) Kegiatan Penutup 

1. Guru menutup kegiatan dengan menanyakan apa saja yang 

sudah dipelajari hari ini dan apa yang siswa rasakan 

2. Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

mengenai diskusi yang dilakukan. 

3. Guru menyampaikan pesan moral dan PR kepada siswa. 

4. Guru mengucapkan salam dan doa penutup. 

2. Pertemuan kedua 

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran IPS pada pertemuan 

kedua pada dasarnya sama dengan pertemuan pertama. Hanya 

berbeda pada materi yang diajarkan. Pada pertemuan kedua 

dilaksanakan tes di akhir pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Pada tahap ini, observer mengobservasi kegiatan pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Aspek-aspek yang diobservasi yaitu 
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kinerja guru dan hasil belajar (afektif dan psikomotor) siswa dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

d. Refleksi 

Pada akhir siklus pembelajaran, peneliti bersama-sama 

observer melakukan analisis mengenai hasil kinerja guru dan hasil 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai acuan dalam 

membuat rencana perbaikan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Peneliti membuat rencana pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam siklus kedua, peneliti 

merencanakan proses pembelajaran melalui penerapan pendekatan 

konstruktivisme dengan langkah-langkah: 

a. Perencanaan (Planning) 

1. Peneliti mencatat permasalahan yang dialami pada pelaksanaan 

pembelajaran siklus I. 

2. Peneliti merancang bagian isi mata pelajaran dan bahan ajar juga 

media pembelajaran seperti gambar-gambar mengenai materi.  

3. Peneliti menyiapkan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) pada 

pelajaran IPS menggunakan pendekatan konstruktivisme. 

4. Menyiapkan lembar observasi kinerja guru, hasil belajar (afektif 

dan psikomotor) siswa, serta membuat soal tes formatif untuk 

mengukur pengetahuan (kognitif) siswa. 
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b.  Pelaksanaan (Acting) 

1. Pertemuan Pertama 

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan, yaitu: 

a) Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan absensi. 

3. Guru mengadakan apersepsi menyampaikan tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan masa penjajahan Jepang. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

1. Mengajukan permasalahan yang relevan dengan 

kehidupan siswa. Permasalahan tersebut harus 

diidentifikasi dan dijelaskan sehingga memudahkan siswa 

dalam mengaitkan dengan pengalaman yang telah 

dimilikinya. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan dan mengembangkan ide-idenya terhadap 

topik materi pelajaran. 

3. Siswa dapat menyampaikan gagasannya tanpa ada rasa 

takut.  

4. Siswa dibentuk menjadi kelompok diskusi dan 

dipersilahkan untuk mengoreksi atas gagasan-gagasan 

mereka dengan cara mencarinya dalam buku IPS kelas V. 
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5. Siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara 

mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau 

teman diskusi. 

6. Siswa mengomunikasikan hasil penyelidikannya, pada 

tahap ini guru menjadi fasilitator. 

7. Mengajak semua siswa untuk mengapresiasi antara 

gagasan/ide semula dengan gagasan yang baru saja 

ditemukan dalam kelompok. Apakah perlu 

penyempurnaan atas gagasan-gagasan yang pertama. Pada 

tahap ini diharapkan akan terjadi proses pengkonstruksian 

atas pengalaman dan pengetahuan siswa.  

8. Guru dan siswa bersama-sama merevisi gagasan hasil 

diskusi dengan menambah suatu keterangan atau dengan 

cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. 

c) Kegiatan Penutup 

1. Guru menutup kegiatan dengan menanyakan apa saja yang 

sudah dipelajari hari ini dan apa yang siswa rasakan 

2. Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

mengenai diskusi yang dilakukan. 

3. Guru menyampaikan pesan moral dan PR kepada siswa. 

4. Guru mengucapkan salam dan doa penutup. 

2. Pertemuan kedua 

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran IPS pada pertemuan 

kedua pada dasarnya sama dengan pertemuan pertama. Hanya 
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berbeda pada materi yang diajarkan. Pada pertemuan kedua 

dilaksanakan tes di akhir pembelajaran. 

c. Pengamatan  

Pada tahap ini, observer mengobservasi kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung. Aspek-aspek yang diobservasi yaitu kinerja guru, 

dan hasil belajar (afektif dan psikomotor) siswa dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

d.   Refleksi  

Pada akhir siklus pembelajaran, observer dan peneliti 

melakukan analisis mengenai hasil kinerja guru dan hasil belajar 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa penelitian tindakan kelas telah sesuai dengan harapan 

sehingga penelitian dihentikan pada siklus II 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa tiap siklusnya, yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. 

2. Pada akhir penelitian adanya peningkatan hasil belajar dan siswa yang 

tuntas mencapai ≥ 75% dari jumlah 11 orang siswa dengan KKM 66. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

melalui penerapan model penerapan pendekatan konstruktivisme untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra 

dapat disimpulkan bahwa:  

Penerapan pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran IPS siswa 

kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada siklus I nilai hasil belajar afektif siswa adalah 64,09 dan persentase 

ketuntasan sebesar 45,45% dengan kategori cukup baik. Kemudian pada 

siklus II nilai hasil belajar afektif siswa meningkat menjadi 74,10 dan 

persentase ketuntasan sebesar 90,91% dengan kategori sangat baik. Hasil 

belajar psikomotor siswa nilai rata-rata adalah 63,23 dan persentase 

ketuntasan sebesar 45,45% dengan kategori cukup terampil. Kemudian pada 

siklus II nilai hasil belajar siswa meningkat menjadi 72,73 dan persentase 

ketuntasan sebesar 81,82% dengan kategori teerampil.  

Pada siklus I nilai hasil belajar kognitif siswa adalah 65,45 dan 

persentase ketuntasan sebesar 63,64% dengan kategori sedang. Kemudian 

pada siklus II nilai hasil belajar siswa meningkat menjadi 77,27 dan 

persentase ketuntasan sebesar 81,82% dengan kategori tinggi.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan 

saran dalam penerapan pendekatan konstruktivisme untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra antara lain:  

1. Siswa  

Membiasakan diri untuk selalu percaya diri dalam setiap pembelajaran dan 

dapat bekerjasama dengan siswa lainnya dalam berdiskusi kelompok, aktif 

dalam kegiatan pembelajaran seperti bertanya dan mengemukakan pendapat 

sehingga akan menambah informasi dan ilmu pengetahuan.  

2. Guru  

Pembagian waktu pada setiap tahapan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan konstruktivisme sebaiknya diperhatikan dan diimplementasikan 

dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan waktu dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

3. Sekolah  

Menambah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di 

kelas untuk mengembangkan pendekatan konstruktivisme. Hal ini dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar sehingga hasil belajar akan 

menjadi lebih baik.  

4. Peneliti  

Menerapkan pendekatan konstruktivisme pada mata pelajaran di kelas tinggi 

lainnya dan mengamati aspek yang lain dalam penelitian. Hal ini diharapkan 

dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan 

memberikan variasi dalam setiap pembelajarannya. 
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