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Teori Konstruktivisme
didefinisikan sebagai pembelajaran

yang bersifat generatif, yaitu tindakan
mencipta sesuatu makna dari apa yang 

dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya
bukan merupakan gagasan yang baru, apa

yang dilalui dalam kehidupan kita selama
ini merupakan himpunan dan pembinaan

pengalaman demi pengalaman. Ini
menyebabkan seseorang mempunyai

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis



Gagasan pokok Konstruktivistik sudah dimulai oleh : 

Giambatissta Vico Cikal Bakal konstruktivistik

(Vico,1710 ) : Tuhan adalah pencipta alam semesta, 

manusia adalah tuan dari ciptaanya.

Pengetahuan selalu menunjukkan kepada

struktur konsep yg dibentuk dan tidak

lepas dari orang (subjek) yang tahu

Yamin, 2006

Dikembangkan secara luas oleh Jean Piaget (1896-1980)



ada dua perspektif teori belajar konstruktivistik : 

kognitif-konstruktivism , Jean Piaget (1896 - 1980)
dilihat dari perspektif individu :  manusia membangun pengetahuannya
secara internal dlm diri individu, melalui proses adaptasi dan organisasi
terhadap segala peristiwa eksternal menjadi pengetahuan dan ketika
pengetahuan lama dan pengetahuan baru di organisasikan menjadi
pengetahuannya yang lebih kompleks maka pengetahuannya akan
terbangun secara terus menerus.

Terdapat kesamaan ide yang jelas : 
pengetahuan harus dibangun bukan diajarkan &

pemelajar itu harus didorong untuk membangun pengetahuan baik
secara individu maupun dalam konteks sosial. 

Sosio-kultural konstruktivism, Lev Vigotsky (1896 - 1934). 

Pengetahuan terbangun karena adanya interkasi sosial antara satu
individu dengan individu lainnya.



 pengetahuan adalah non-objective, bersifat
temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. 

 Belajar dilihat sebagai penyusunan
pengetahuan dr pengalaman konkrit, aktivitas
kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. 

 Mengajar berarti menata lingkungan agar   
siswa termotivasi dlm menggali makna serta
menghargai ketidakmenentuan. Atas dasar ini
maka siswa akan memiliki pemahaman yg
berbeda terhadap pengetahuan tergantung
pada pengalamannya, dan perspektif yang 
dipakai dalam menginterpretasikannya.



 Proses pembelajaran : berlaku berdasarkan 
pengalaman seseorang. Pengetahuan yang mereka 
peroleh itu adalah hasil interpretasi pengalaman 
tersebut yang disusun dalam pikiran/otak seseorang. 
Pengetahuan yang diterima para peserta didik secara 
formal di sekolah tidak boleh 100% (seluruhnya) 
dipindahkan guru kepada peserta didik tersebut. 
Dengan kata lain, guru harus berupaya untuk 
membina para siswa dalam upaya membentuk 
pengetahuan tersebut berdasarkan pengalamannya 
masing-masing. (Janassen et.al, 1999)



 adaptasi (adaptation), 

 konsep pada lingkungan (the concept of envieronmet), 

 pembentukan makna (the construction of meaning). 

Proses kognitif yg menempatkan & 
mengklasifikasikan kejadian/ 
rangsangan baru dlm skema yg telah
ada dlm fikirannya. (struktur kognitif)

Proses ini berjalan terus. 

Tidak akan menyebabkan perubahan/ 
pergantian skemata perkembangan
skemata. 

Salah satu proses individu dlm
mengadaptasikan & mengorganisasikn
diri dg lingkungan baru perngertian
orang itu berkembang.

bila pengalaman baru seseorang
tidak dapat diasimilasikan krn
tidak sama dgn skemata yang 
telah dipunyai (tidak cocok ) 

mengadakan akomodasi

untuk membentuk skema baru
yang cocok dg rangsangan yg baru
atau memodifikasi skema yang 
telah ada sehingga cocok dengan
rangsangan itu (kesetimbangan)

(equilibrium). 

J. Piaget : adaptasi thdp lingkungan dilakukan melalui 2 proses :

(disequilibrium). 

Asimilasi akomodasi

(equilibrasi). 



Ciri utama pembelajaran konstruktivistik

adalah adanya partisipasi aktif siswa misalnya

dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, 

dan lain-lain terkait dengan aktifitas belajar

yang relevan, kontekstual dan otentik serta

menarik buat dirinya. Mereka membangun

pengetahuan dengan cara menguji ide-ide dan

pendekatan-pendekatan mereka sendiri

berdasarkan atas pengetahuan dan

pengalaman awal mereka yang kemudian

diaplikasikan dengan situasi baru yang 

menantang sehingga terintegrasi menjadi

pengalaman dan pengetahuan/keterampilan

baru. 

karakteristik pembelajaran

konstruktifistik
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1.  Menyediakan representasi realitas yang beragam;

2.  Representasi realitas yang beragam tersebut jangan terlalu disederhanakan, 

tapi sebaliknya merepresentasikan kompleksitas dunia senyatanya. artinya

tidak direka-reka apalagi dibuat-buat.

3.  Menekankan pada pembangunan pengetahuan dari pada sekedar reproduksi

pengetahuan. Apalagi menghapal pengetahua

4.  Menekankan pada tugas-tugas otentik yang kontekstual dan bermakna bagi

siswa dari pada hanya menyampaikan pengetahuan yang abstrak dan tidak

kontekstual.

5.  Menyediakan seting lingkungan dunia senyatanya atau pembelajaran

bedasarkan kasus (case-based learning). Daripada hanya sekedar mengikuti

instruksi pengajaran yang kebanyakan disampaikan oleh guru

6.  Mendorong berpikir reflektif terhadap pengalaman baru yang dia rasakan.

7.  Mampu membangun pengetahuan baik dari sisi konten maupun konteks.

8.  Mendukung konstruksi pengetahuan kolaboratif melalui interaksi sosial. Jadi

mendorong untuk saling menjadi mitra belajar satu sama lain (community-

based knoswledge building). 

Ada setidaknya delapan karakteristik pembelajaran

konstruktivistik (Jonassen,1994) :
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Implikasi konstrukstivisme terhadap 
pembelajaran adalah:

 pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, jika peserta 

didik tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah 

dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. 

 murid tidak hanya dibekali dengan fakta, tapi juga

diarahkan pada kemampuan penguasaan dlm proses berfikir dan berkomunikasi,

 Guru hanya merupakan salah satu sumber pengetahuan, bukan orang yang tahu 
segala-galanya. Jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing 
belajar peserta didik.

 Guru harus mengakui bahwa peserta didik membentuk dan menstruktur 
pengetahuannya berdasarkan modalitas belajar yang dimilikinya, seperti bahasa, 
matematika, musik dan lain-lain. 

 Pada akhir proses pembelajaran, peserta didik memiliki tingkat pengetahuan yang 
berbeda sesuai dengan kemampuannya. D

 Dalam penilaian pun harus mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan 
berpatokan pada aturan yang berlaku. Teknik-teknik tersebut dapat berbentuk 
peta konsep, diagram ven, portopolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensip.
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