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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1.     Pengertian Belajar menurut Teori Konstruktivisme 

Salah satu pendekatan konstruktivistik dalam belajar dan pembelajaran 

adalah upaya untuk membangun pengetahuan. Dasar dari pembelajaran ini adalah 

bahwa individu harus secara aktif dan bersinambung dalam membangun 

pengetahuan dan informasi yang diperoleh dalam proses membangun kerangka 

oleh pelajar dari lingkungan dirinya. “konstruktivisme memahami hakikat belajar 

sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan 

cara mencoba memberi makna pada pengetahuan sesuai pengalamanya.” 

3Pengetahuan itu sendiri bersifat rekaan dan tidak stabil. Oleh karena itu, 

pengetahuan manusia senantiasa perlu selalu dikembangkan agar lebih mendalam. 

Teori belajar konstruktivisme lahir dari pemikiran Jean Piaget dan 

Vygotsky. Menurut Piaget, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui 

pengalaman. “Pada saat manusia belajar sebenarnya telah terjadi dua proses 

dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi.”4 Proses 

organisasi adalah ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya 

dengan struktur atau pengalaman yang sudah tersimpan sebelunya didalam otak. 

Sedangkan proses adaptasi adalah proses menghubungkan antara informasi yang 

diterima dengan yang sudah tersimpan di dalam otak sehingga dapat memperoleh 

satu pengetahuan baru. 
                                                        

3 Baharudin dan Esa Nur Wahyudi, 2008, Teori Belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta, 
Ar-Ruzz Media, hal. 116. 

4 Ibid. hal. 118. 
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Menurut Vygotsky “belajar adalah sebuah proses yang 
melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar adalah sebuah 
proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara 
psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya 
berkaitan dengan lingkungan sosial budaya.”5 
 
Lebih lanjut Vygotsky menyampaikan bahwa manusia akan menangkap 

suatu informasi baru dengan menggunakan fisiknya, yaitu alat indera. Kemudian 

manusia akan menyerap informasi tersebut dan syaraf otak akan mengelola 

informasi, proses secara fisik-psikologi tersebut sebagai elemen dasar dalam 

belajar. 

Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme pada 

dasarnya dapat dikembangkan menjadi berbagai model pembelajaran yang 

berorientasi pada kemandirian. Yaitu dimulai dengan siswa mampu memecahkan 

suatu masalah sehingga dapat menghasilkan atau menemukan sesuatu yang baru. 

 

2.2.     Tinjauan Pembelajaran PAKEM 

PAKEM adalah suatu proses pembelajaran yang berpusat pada anak, dan 

bersifat menyenangkan. Pembelajaran yang didasari oleh rasa ingin tahu dari 

dalam diri sendiri, dengan kata lain seorang anak termotivasi untuk belajar tanpa 

adanya suatu paksaan dan rasa takut. Pembelajaran PAKEM diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

Pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

optimal dalam suatu proses pembelajaran.” Pembelajaran ini menitik beratkan 

                                                        
5 Ibid. hal 124. 
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pada keterlibatan siswa pada kegiatan pembelajaran (child center/student center) 

bukan pada dominasi guru dalam penyampaian materi pelajaran (teacher 

center).”6 Jadi pembelajaran akan berlangsung secara optimal dengan siswa 

berperan secara aktif didalam kelas, sedangkan guru hanya bertugas sebagai 

fasilitator dan mediator sehingga siswa mampu berperan secara maksimal untuk 

mengembangkan dirinya baik di dalam maupun di luar kelas. 

“Pembelajaran aktif merupakan pendekatan 
pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa 
dalam mengakses berbagai infomasi dan pengetahuan untuk di 
bahas dan di kaji dalam proses pembelajaran dikelas, sehingga 
mereka mendapatkan pengalaman yang dapat meningkatkan 
pemahaman dan kompetensinya.”7  

 

Lebih dari itu, pembelajaran aktif menuntut siswa untuk berpikir secara 

kritis. Informasi yang mereka dapat dianalisis dengan pemikiran yang relatif 

tinggi, sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang kemudian diterapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Guru tetap bertugas sebagai fasilitator yang 

menberikan kemudahan kepada siswa untuk mengolah hasil informasi, serta 

memberikan bimbingan untuk mengatur jalanya proses pembelajaran. 

 Pembelajaran kreatif merupakan pembelajaran yang mengharuskan guru 

untuk dapat memotivasi siswa dan memunculkan kreativitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.8 Dengan menggunakan berbagai metode dan strategi 

yang bervariasi sehingga siswa mampu mengembangkan informasi dengan 

                                                        
6 Ibid. hal 323. 
7 Ibid. hal. 324. 
8 Ibid. hal. 325. 
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maksimal. Cara yang digunakan bisa melalui kerja kelompok yang terdiri dari 

empat sampai enam orang, bermain peran, dan pemecahan masalah. 

 Pembelajaran efektif dapat dicapai apabila guru mampu memberikan 

pengalaman baru pada siswa, serta mampu mengantarkan mereka ketujuan yang 

ingin di capai secara optimal. Pembelajaran efektif menuntut keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran karena siswa merupakan pusat kegiatan pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi. 

 “Pembelajaran menyenangkan (joyfull instruction) merupakan 
suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu 
kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan 
terpaksa atau tekanan (not under preasure).”9  
 

Dengan kata lain guru memposisikan dirinya sebagai mitra belajar siswa 

yang membimbing dan mengarahkan siswa, bukan tidak mungkin guru belajar 

dari siswanya. Oleh karenanya perlu diciptakan suasana yang demokratis dan 

tidak ada beban, baik guru maupun siswa selama proses pembelajaran. Untuk 

mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan guru perlu merancang 

pembelajaran dengan baik, dengan pemilihan materi yang tepat, serta memilih 

strategi yang melibatkan siswa secara optimal. 

 Sedikitnya ada empat aspek yang mempengaruhi model pembelajaran 

PAKEM, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Jika dalam 

sebuah proses pembelajaran terdapat empat aspek tersebut, maka kriteria PAKEM 

terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut. 

 

                                                        
9 Ibid. hal. 326. 
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Gambar 2.2. Aspek-aspek dalam model pembelajaran PAKEM 

 

  Di aspek pengalaman, siswa diajarkan untuk belajar 
mandiri. Terdapat banyak cara untuk menerapkanya, antara lain 
seperti eksperimen, pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan 
wawancara. Karena di aspek pengalaman siswa banyak belajar 
secara langsung melalui pengalaman langsung. Seperti yang 
dikemukakan oleh Edgar Hale dalam kerucut pengalamanya 
(cone experience) bahwa dengan pengalaman langsung sekitar 
90% materi yang didapat oleh anak akan terserap dan bertahan 
lebih lama.10 
 

 Aspek komunikasi dapat dicapai melalui pemaparan pendapat, presentasi 

laporan, dan memajangkan hasil.11 Dalam aspek ini anak diharapkan mampu 

mengungkapkan ide dalam pikiranya, merangsang siswa lain untuk berpikir kritis, 

dan membuat dirinya lebih menonjol dibanding dengan siswa yang lain. 

Aspek interaksi dapat dicapai melalui tanya jawab, dan saling melempar 

pertanyaan. Dengan cara ini kesalahan dari materi dapat dikoreksi dan 

didiskusikan secara bersama-sama, sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih 

akurat dan berdampak pada hasil belajar meningkat. 

                                                        
10 Ibid. hal. 327. 
11 Rusman. Loc. Cit. 

Komunikasi 

 

Pengalaman                                             Interaksi 

 

                                    Refleksi 

PAKEM 
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Aspek refleksi adalah pembahasan kembali materi atau kesimpulan yang 

didapat dari hasil interaksi. Dari hasil interaksi tersebut kemudian di bahas dan 

direfleksikan kembali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dilakukan 

agar siswa tidak berpeluang untuk mengulang kesalahan kembali. Disini anak juga 

dapat mengungkapkan ide/gagasan untuk perbaikan informasi sehingga dapat 

menciptakan gagasan-gagasan baru. 

Dari refleksi inilah kemudian diadakan evaluasi untuk mengetahui 

apakah model pembelajaran PAKEM ini efektif diterapkan dalam mata pelajaran 

IPS. Untuk mencapai KKM mata pelajaran normatif, yaitu IPS maka dapat 

diberikan skor untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan model ini. 

Tingkat kemampuan rata-rata peserta didik 

 “Rata-rata nilai 80-100, diberi skor 30 

 Rata-rata nilai 60-79, diberi skor 20 

 Rata-rata nilai < 60, diberi skor 10”12 

2.3.   Pembelajaran Model PAKEM 

 Penerapan PAKEM, peserta didik dibagi menjadi kelompok empat sampai 

enam orang kelompok belajar yang heterogen. Setiap kelompok diberikan materi/ 

topik yang sama, kemudian topik itu akan didiskusikan dengan teman satu 

kelompok. Guru bertugas sebagai fasilitator yang bertugas mengarahkan siswa 

dan membantu siswa dalam proses diskusi. 

Hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok kemudian dipresentasikan oleh salah 

satu perwakilan dari anggota kelompok. Selama proses presentasi berlangsung 

                                                        
12Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Teknis Penyusunan KTSP dan Silabus Sekolah 

Menengah Kejuruan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Penjuruan, hal. 26. 
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siswa lain mendengarkan, kemudian setelah presentasi siswa lain berkesempatan 

mengajukan pertanyaan atas topik yang dipresentasikan. 

 Pengelolaan kelas diperlukan untuk membangkitkan minat belajar siswa 

dan keaktifan siswa. Ruang kelas dapat dibuat menarik dengan cara diubah letak 

atau posisi duduk. Salah satu posisi duduk yang baik adalah bentuk U, yang 

digambarkan sebagai berikut: 

     

 

 

  

 

 

 

                 Gambar 2.3. tata letak/posisi bangku didalam kelas 

 

Keterangan:  

Para anggota kelompok duduk dengan kelompok masing-masing dengan meja 

yang sama. Posisi duduk sesuai dengan urutan kelompok, mulai dari kelompok 

satu dan seterusnya. Presentasi dilakukan didepan kelas, disamping meja guru 

agar semua siswa dapat berkonsentrasi selama proses presentasi. Selanjutnya 

diakhir pembelajaran, siswa diberikan kuis individu yang mencangkup materi 

yang dibahas. Secara lebih jelas langkah-langkah pembelajaran PAKEM dapat 

diuraikan seperti dibawah ini: 

guru 

kelompok 
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Pendahuluan 

1. Appersepsi, motivasi kepada peserta didik 

2. Menjelaskan pada peserta didik model pembelajaran yang dipakai 

3. Pembentukan kelompok 

4. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 anggota dengan kemampuan yang 

heterogen 

5. Pembagian lembar soal yang dibagikan pada tiap kelompok 

Penguasaan 

1. Peserta didik dengan materi soal yang sama mengerjakan soal secara 

berkelompok 

2. Guru membimbing dan mengarahkan 

3. Peserta didik melakukan presentasi hasil diskusi di depan kelas 

Penutup 

1. Guru dan peserta didik membahas kembali hasil diskusi secara singkat 

dan membahas soal 

2. Kuis/evaluasi 

Kelebihan penggunaan model pembelajaran PAKEM adalah sebagai berikut: 

a) Siswa mampu mengembangkan diri dengan maksimal karena dituntut 

untuk mandiri dalam pemecahan masalah. 

b) Menciptakan interaksi yang positif antara individu satu dengan lainya yang 

berbeda ras dan golongan. 
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Kelemahan penggunaan model pembelajaran PAKEM adalah sebagai berikut: 

a) Beberapa siswa mungkin bingung dengan penerapan model dan perlakuan 

yang berbeda dari sebelumnya. 

b) Guru mungkin akan sering melakukan kesalahan, tetapi dengan perbaikan 

yang terus menerus maka akan terampil menerapkan model ini. 

 

2.4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu dari kelompok mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi pada SMK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. Manfaat 

dari belajar IPS adalah: 

1. Mengembangkan pengetahuan dasar sosiologian, geografi, ekonomi, dan 

sejarah. 

2. Mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, pemecahan masalah, dan 

keterampilan sosial. 

3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

4. Meningkatkan kemampuan berkompetisi dan bekerja sama dalam 

masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala 

internasional. 
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2.5. Mendeskripsikan Berbagai Kelompok Sosial dalam Masyarakat 

Multikultural 

2.5.1. Kelompok sosial 

Dalam masyarakat terdapat bermacam-macam kelompok sosial (social 

group). Secara sederhana, kelompok sosial sering diartikan sebagai himpunan 

atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut bisa 

berkaitan dengan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi atau 

karena kesadaran untuk saling menolong. Pengertian kelompok sosial lainnya 

yang lebih spesifik adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki kesadaran 

bersama akan keanggotaannya dan mereka saling berinteraksi.  

2.5.2. Terbentuknya Kelompok Sosial 

Terbentuknya kelompok sosial dilatarbelakangi oleh naluri manusia 

yang selalu ingin hidup dengan orang lain (gregariousness). Sejak lahir, 

manusia sudah memiliki dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan 

untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya (masyarakat) 

dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekitarnya. 

Kelompok sosial dibentuk oleh masyarakat atau anggota-anggotanya. 

Pembentukan kelompok sosial bisa karena kebetulan atau tidak disengaja dan 

bisa juga karena sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan atau kepentingan 

tertentu. 
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2.5.3. Masyarakat Multikultural 

Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam bentuk fisik, warna 

kulit, bahasa dan budayanya. Jika perbedaan itu disikapi dengan positif ketika 

berdampingan sebagai masyarakat multikultural, akan bermanfaat sekali 

karena tiap kelompok masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada 

yang memiliki keramahan, ketegasan, jiwa dagang, dan kelebihan lain yang 

jika dikolaborasikan akan bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan 

semua kelompok masyarakat. 

Pada dasarnya, masyarakat akan selalu hidup dalam multikultural 

meskipun tinggal di daerah asalnya sejak dilahirkan sampai sekarang karena 

kebudayaan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sementara 

masyarakat memiliki perbedaan dalam menyikapi perkembangan, ada yang 

langsung menerima, menunggu sampai kebanyakan orang mengikuti 

perkembangan, atau justru menolak sama sekali. Perbedaan sikap ini akan 

berpengaruh terhadap kebudayaan masing-masing kelompok masyarakat. 

2.5.4. Ciri Masyarakat Kultural 

Para sosiolog menjelaskan ciri-ciri masyarakat kultural dengan 

mengindentifikasi sebab dan memprediksikan akibatnya berdasarkan 

kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri 

masyarakat kultural yaitu: 



17 

 

 Primordial, meskipun kelihatannya masyarakat bersatu di daerahnya 

masing-masing dan berinteraksi, tapi lingkungan pergaulan yang lebih 

akrab akan lebih sering dengan orang-orang yang berasal dari daerah 

yang sama karena memiliki ikatan batin/kaitan emosional, memiliki 

banyak kesamaan, dan lebih mudah berkomunikasi. 

 Mempunyai pemimpin tradisional, lembaga resmi dan formal 

seringkali mengalami kesulitasn ketika mengatur masyarakat 

multikultural karena terdapat lembaga non sruktural yang mengatur 

masyarakat, jadi ada semacam pemimpin tradisional yang justru lebih 

ditaati dan dihormati karena faktor kedekatan (proximity). 

 Sulit mendapatkan kesepakatan, untuk mengatur masyarakat secara 

umum diperlukan aturan yang disetujui oleh berbagai pihak demi 

menciptakan rasa memiliki dan keuntungan bersama, sayangnya 

karena masyarakat multikultural berbedaan persepsi, pengalaman, dan 

pengetahuan, kesepakatan itu menjadi sulit didapatkan. 

 Rawan konflik, masih berkaitan dengan kesulitan mendapatkan 

sekepakatan, tak jarang pula perbedaan persepsi tadi bisa menciptakan 

konflik karena kesalahpahaman atau hal sepele seperti bahasa dan 

nada suara. Setelah terjadi konflik, bukan hal yang mudah untuk 

menyatukan kembali kedua pihak yang telah berseteru. 
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 Dominasi politik salah satu kelompok masyarakat, ketika terdapat 

kelompok masyarakat yang mendominasi, secara psikologis terdapat 

keinginan untuk memaksakan kebijakan politik demi keuntungan 

kelompoknya. Dengan kata lain, praktek politik menjadi tidak 

demokratis lagi sebab tidak ada kelompok lain yang berani 

menempatkan diri sebagai pemberi saran dan pengkritik kebijakan 

politik. 

2.6.  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode 

pembelajaran PAKEM dapat  meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

dalam Mata Pelajaran IPS pokok bahasan mendeskripsikan kelompok sosial 

dalam masyarakat multikultural kelas XII Program Keahlian Akomodasi 

Perhotelan semester I tahun ajaran 2011/2012 di SMK Pelita Salatiga. 

 

 

 

 

 

 


