
 

 1 

APLIKASI TEORI BELAJAR DALAM DESAIN PEMBELAJARAN 

 

Oleh: Haryono1 

 

Perubahan sistem nilai dan pola kehidupan sebagai dampak laju 

perkembangan IPTEK dan proses globalisasi, secara tidak langsung telah menuntut 

prasyarat kemampuan manusia untuk memperoleh peluang partisipasi di dalamnya. 

Dalam konteks keterbukaan dunia, manusia akan hidup dalam masyarakat mega 

kompetisi yang terus menerus mengejar kualitas dan keunggulan (Tilaar, 1999:53).  

Masyarakat masa depan menuntut manusia bercirikan kreatif kritis, fleksibel, terbuka, 

inovatif, tangkas (“dexterity”), kompetitif, peka terhadap masalah, menguasai 

informasi, mampu bekerja dalam “team work” lintas bidang, dan mampu beradaptasi 

terhadap perubahan (Semiawan, 1998:10). Untuk memperoleh peluang partisipasi 

dalam masyarakat mega kompetisi, dibutuhkan kemampuan mengubah tantangan 

dan atau hambatan menjadi  peluang, suatu ketahan-malangan atau Adversity 

Quotient (“AQ”) yang merupakan kerangka kerja konseptual baru dan peralatan yang 

diperlukan untuk memahami dan mencapai kesuksesan tertentu (Stoltz, 2000:9).  

Model pembelajaran yang dikembangkan dengan mengacu pada paradigma 

(lama) bahwa siswa adalah individu yang belum dewasa, individu yang pasif sebagai 

objek dalam proses interaksi belajar mengajar, dan menempatkan guru sebagai 

pusat kegiatan belajar mengajar (Zamroni, 2000:29), tidak  memadai lagi untuk 

menyiapkan sumber daya manusia abat mega kompetisi. Model pembelajaran yang 

menekankan proses deduksi, proses transfer pengetahuan oleh guru kepada siswa 

tidak mampu menjangkau percepatan perubahan yang terjadi. Penumpukan 

pengangguran terdidik dan pembengkakan jumlah pengangur lulusan perguruan 

tinggi (Harsono, 2000:14), adalah indikasi dari ketidakmampuan model pembelajaran 

yang menekankan proses transfer pengetahuan dalam memenuhi tuntutan pasar 

tenaga kerja yang berkembang.  

Pembelajaran dalam konteks mempersiapkan sumber daya manusia ke 

depan harus lebih mengacu pada konsep belajar yang dicanangkan oleh Komisi 

UNESCO (Tilaar, 1999:61; Sudarminta, 2000:7), yaitu mencakup belajar berpikir 

(“learning to think”), belajar bertindak (“learning to do”), belajar menjadi dirinya 

(“laerning to be”), dan belajar hidup bersama (“learning to life together”). Hasil 

pembelajaran yang terpenting adalah dimilikinya kekuatan dan kemampuan belajar 

yang tinggi (“powerfull”) untuk dapat mendidik dan mengembangkan diri lebih lanjut 
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(Joice & Weil, 1996:7), bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap itu diperoleh (didapatkan) oleh siswa (Zamroni, 2000:30; 

Conny R. Semiawan, 1998:13).  

Dalam kerangka mempersiapkan manusia abad 21 yang hidup dalam nuansa 

masyarakat pengetahuan dan mega kompetisi dengan gelombang perubahan yang 

sedemikian cepat, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang tidak saja bersifat 

deduktif tetapi juga induktif. Model pembelajaran yang dibutuhkan tidak hanya 

bersifat umum yang “transferable” tetapi harus lebih bersifat “situation specific”, tidak 

hanya penguasaan materi yang besifat individual tetapi harus lebih “soccially shared 

performance”, tidak hanya menghasilkan kemampuan berpikir yang terpisah 

(“toolless thought”) tetapi harus lebih pada penggunaan peralatan kognitif (“cognitive 

tools”), dan tidak hanya mengembangkan berpikir simbolik abstrak tetapi harus lebih 

pada perolehan pengalaman langsung  dalam interaksinya dengan objek dan situasi 

riil di lapangan (Semiawan, 1997:254; 1998:10-11). Model pembelajaran yang perlu 

dikembangkan dan diimplementasikan pada semua tingkat pendidikan, adalah model 

pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu yang memungkinkan terbudayakannya 

kecakapan berpikir ilmiah, berkembangkannya “sense of enquairy” dan  kemampuan 

berpikir kreatif (De Vito, 1989:120). Suatu model pembelajaran yang kondusif bagi 

berkembangnya kemampuan dasar untuk - “basic learning tools” yang 

memungkinkan individu untuk berkembang dan mencipta diri seoptimal mungkin.  

 

LANDASAN PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN 

Mengacu pada tuntutan perubahan orientasi pembelajaran sebagai implikasi 

dari gelombang perubahan dalam segala dimensi kehidupan manusia, landasan 

pengembangan desain pembelajaran juga tidak luput dari pergeseran. Teori belajar 

behaviorisme yang telah sekian lama menjadi pijakan dalam pengembangan desain 

pembelajaran, kini sudah tidak cukup memadai. Dengan masuknya teori belajar 

kognitif yang didukung oleh humanistik pun nampaknya juga belum mampu 

menjangkau tuntutan perubahan tersebut.  

Teori belajar behaviorisme memandang bahwa belajar sebagai perubahan 

perilaku yang terjadi sebagai rangkaian stimulus respon, artinya proses memberikan 

respon tertentu kepada stimulus yang datang dari luar (Tuti Sukamto, 1996:78). 

Proses ini terjadi oleh unsur dorongan dari dalam (drive), stimulus yang merangsang 

timbulnya respon, respon berupa reaksi terhadap rangsang yang teramati, dan 

adanya unsur penguat bagi timbulnya respon serupa. Tekanan dari teori ini adalah 

pada akibat atau efek dari suatu penguatan (reinforcement), latihan (praktek), dan 
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motivasi eksternal. Pendidik atau guru  yang menggunakan kerangka behavioristik 

dalam desain pembelajaran, menyusun materi/bahan menjadi bagian-bagian kecil 

yang dinyatakan dalam bentuk kemampuan/keterampilan tertentu. Bagian-bagian ini 

kemudian disusun secara hirarkhis dari yang sederhana sampai yang sangat 

kompleks, dengan mengandaikan bahwa mendengarkan penjelasan guru dan turut 

terlibat dalam suatu pengalaman akan memberikan pengaruh pada perubahan 

perilaku atau hasil belajar tertentu. Penguasaan pengetahuan dan atau keterampilan 

secara terpisah akan menghasilkan konsep yang menyeluruh dan lengkap 

(Bloom,1955; Gagne dalam Fosnot, 1996).  

Dalam kontek belajar behaviorisme siswa dipandang sebagai subjek yang 

pasif, butuh motivasi dari luar, dan dipengaruhi oleh penguatan. Oleh karenanya guru 

perlu mengembangkan suatu desain pembelajaran yang terstruktur dengan 

menentukan bagaimana siswa dapat dimotivasi, dirangsang, dan dievaluasi. 

Kemajuan belajar siswa diukur dengan hasil yang dapat diamati.  

Berbeda dengan behaviorisme, teori belajar kognitivisme memandang bahwa 

belajar bukan sekedar pembentukan tingkah laku yang diperoleh karena 

pengulangan hubungan stimulus respon diserta penguatan-penguatan, tetapi lebih 

merupakan fungsi pengalaman-pengalaman perseptual dan proses kognisi  yang 

mencakup ingatan, retensi, lupa, pengolahan informasi, dan sebagainya. Proses 

belajar di dalamnya mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan 

menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang diperoleh dari pengalaman-

pengalaman sebelumnya sehingga terjadi perubahan perilaku.  Dengan demikian 

belajar terjadi secara internal,  hasil belajar berupa perubahan struktur kognitif yang 

menekankan pada pemahaman atas fakta, dan perlunya pemahaman terhadap apa 

yang sekarang dihadapi dengan apa yang pernah dihadapi sebelumnya.  

Implikasi teori belajar kognitivisme dalam pengembangan desain 

pembelajaran adalah bahwa; 

1. Siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami suatu pelajaran jika pelajaran 

itu disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Materi/bahan pelajaran disusun 

dari yang sederhana menuju yang rumit dan kompleks. 

2. Belajar dengan pemahaman lebih baik daripada hafalan, sesuatu yang baru 

harus memiliki kesesuaian dengan struktur kognitif sebelunya. Pembelajaran 

dirancang untuk dapat menunjukkan keterkaitan antara apa yang akan dipelajari 

siswa dengan apa  yang telah diketahui/dikuasai sebelumnya. 

3. Program pembelajaran dirancang bagi terjadinya proses umpan balik, sehingga 

siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dan kegagalan yang 

dialami berikut sumber-sumber kegagalanya. 
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4. Desain pembelajaran yang memperhatikan perbedan individual, terutama dari 

aspek kognisi siswa di samping aspek-aspek kepribadian yang lainnya. 

Sesuai dengan paradigma baru pembelajaran yaitu bahwa siswa bukan lagi 

sebagai objek pembelajaran, individu yang belum dewasa, belum memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, yang pasif menerima apa yang diprogramkan guru. 

Tetapi siswa adalah subjek yang harus dipandang sebagai individu yang sedang 

tumbuh berkembang ke arah kematangan, penuh dengan potensi, dan memiliki 

dorongan untuk mengembangkan mencipta diri dalam wujud dorongan untuk belajar 

mengetahui, belajar berpikir, belajar melakukan sesuatu, dan belajar menjadi dirinya. 

Untuk ini desain pembelajaran yang dikembangkan adalah yang memungkinkan 

terbudayakannya kecakapan berpikir ilmiah, berkembangkannya “sense of enquairy” 

dan  kemampuan berpikir kreatif (De Vito, 1989:120). Suatu model pembelajaran 

yang kondusif bagi berkembangnya kemampuan dasar untuk - “basic learning tools” 

yang memungkinkan individu untuk berkembang dan mencipta diri seoptimal 

mungkin.  

Berkenaan dengan itu landasan pengembangan desain pembelajaran untuk 

ke depan perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan paradigama pembelajaran 

tersebut. Landasan teori belajar behaviorisme dan kognitivisme nampaknya mulai 

perlu dipertimbangkan dan lebih mengarah pada teori belajar konstrutivisme. Kaum 

konstruktivis memandang belajar sebagai proses aktif mengkonstruksi arti atau 

makna dari suatu objek apakah itu teks, dialog, atau pengalaman fisik tertentu 

(Suparno, 1997:61). Belajar merupakan proses asimilasi dan konstruksi hubungan 

antara pengalaman atau materi yang sedang dipelajari dengan pengertian yang 

sudah dimiliki seseorang sebelumnya.  

Poses belajar menurut teori konstruktivisme dicirikan oleh hal-hal sebagai 

berikut; 

1. Belajar berarti membentuk makna, artinya siswa mengkonstruksi makna dari apa 

yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Konstruksi makna ini dipengaruhi 

oleh pengertian yang telah dimiliki sebelumnya. 

2. Konstruksi makna merupakan proses yang terus menerus, setiap berhadapan 

dengan fenomena atau persoalan baru akan diikuti dengan proses rekonstruksi 

baik secara kuat maupun lemah. 

3. Belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan 

pemikiran dengan mengkonstruksi berbagai pengertian baru. 

4. Proses belajar terjadi pada saat skema seseorang dalam suatu keraguan 

sehingga merangsang untuk melakukan pemikiran lebih lanjut. Dengan demikian 
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pada situasi disequilibrium merupakan saat yang paling baik untuk memacu 

belajar. 

5. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dalam interaksinya dengan 

dunia fisik dan lingkungan, tergantung pada apa yang telah diketahui 

sebelumnya, konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksinya 

dengan bahan yang dipelajari. 

 

IMPLIKASI KONSTRUKTIVISME TERHADAP DESAIN PEMBELAJARAN 

Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan merupakan bentukan (hasil 

konstruksi) individu yang sedang belajar. Dalam konteks pembelajaran di sekolah 

pengetahuan yang diperoleh siswa adalah hasil konstruksinya sendiri,  sehingga 

pengalaman bersentuhan langsung dengan berbagai objek belajar menjadi sangat 

penting. Sebab dengan demikian siswa dapat menjalani proses konstruksi 

pengetahuan baik yang berupa konsep, ide, maupun pengertian tentang sesuatu 

menjadi nyata dan utuh.  

Untuk membentuk pengetahuan sendiri, dibutuhkan adanya dorongan untuk 

mencari dan menemukan pengalaman baru. Pembelajaran di sekolah harus dapat 

menumbuhkan dorongan itu pada setiap siswa sehingga proses konstruksi 

pengetahuan oleh siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan 

demikian “mengajar” dalam konteks ini bukan sekedar kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan 

siswa membangun sendiri pengetahuannya (Suparno, 1997:65). Mengajar berarti 

pelibatan diri pada aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan, membuat 

makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan melakukan jastifikasi.  

Berkenaan dengan itu pengembangan desain pembelajaran dutujukan untuk 

merancang suatu program pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat lebih 

banyak membangun sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan 

dalam kehidupannya. Oleh karena berpikir dengan baik betapapun lebih baik 

daripada sekedar mempunyai jawaban yang benar atas suatu persoalan. Orang yang 

mempunyai cara berpikir yang baik dalam arti dapat digunakan untuk menghadapi 

fenomena baru, akan lebih dapat menemukan berbagai pemecahan dalam 

menghadapi suatu persoalan. Sementara siswa yang sekedar dapat menemukan 

jawaban yang benar belum tentu dapat memecahkan setiap persoalan yang 

dihadapi, karena setiap persoalan memerlukan pemikiran dan strategi pemecahan 

yang tidak selalu sama atau berbeda.  

Dalam konteks konstruktivisme pengembangan kemampuan berpikir yang 

baik dan belajar menghadapi suatu persoalan, menjadi fokus pengembangan desain 
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pembelajaran. Desain pembelajaran tidak terbatas dikembangkan dalam upaya 

mentransfer sejumlah pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi lebih pada 

bagaimana merancang suatu program pembelajaran yang dapat mendorong siswa 

untuk mencari dan menemukan berbagai pengalaman baru, mengarahkan pada 

proses pembentukan pengetahuan dan perkembangan pemikiran yang baik pada 

siswa. Proses pembelejaran di sekolah bukan dimaksudkan untuk mendorong siswa 

mengumpulkan sejumlah fakta dan konsep jadi.  

Pengembangan desain pembelajaran dalam kerangka kerja konstruktivisme di 

dalamnya menyangkut perubahan fungsi dan peran guru, paradigma aktivitas 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi dalam proses 

pembelajaran.  

1. Perubahan fungsi dan peran guru. 

Menurut prinsip konstruktivisme, guru bukan lagi sebagai pengajar yang harus 

mengajarkan seluruh beban kurikulum kepada siswa, tetapi lebih berfungsi dan 

berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu proses belajar siswa 

berjalan dengan baik. Tekanan aktivitas berada pada siswa yang belajar, bukan pada 

guru yang mengajar. Fungsi sebagai mediator dan fasilitator ini secara operasional 

dapat dinyatakan dalam bentuk; 

a. Penyediaan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab 

dalam membuat rancangan, proses, tindakan kearah pembentukan pengetahuan 

atau kemampuan tertentu. 

b. Penyediaan dan atau mengembangkan program-program kegiatan yang 

merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan dan 

mengkomunikasaikan berbagai gagasan dan ide yang merka miliki. 

c. Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa dapat 

berkembang atau tidak, artinya apakah sejumlah pengetahuan yang dimiliki oleh 

siswa dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi atau 

tidak.  

Agar peran dan tugas guru sebagai mediator dan fasilitator proses belajar 

siswa dapat terwujud dengan baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru 

antara lain, adalah; 

a. Guru perlu banyak berinteraksi dengan siswa untuk lebih mengerti apa yang 

sudah diketahui dan dipikirkan siswa. 

b. Guru perlu membicarakan dengan siswa tentang apa yang ingin dicapai dalam 

suatu proses pembelajaran di kelas atau di manampun yang direncanakan. 

c. Guru perlu mengerti pengalaman belajar mana yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 
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d. Guru perlu terlibat aktif dalam aktivitas belajar siswa dan membangun 

kepercayaan bahwa siswa yang dihadapi mampu belajar seperti yang 

diharapkan. 

e. Guru perlu mempunyai pemikiran yang fleksibel untuk dapat mengerti dan 

menghargai pemikiran siswa, karena siswa sering memiliki cara pandang dan 

pemikiran yang tidak selalu dapat diterima oleh guru.  

Berkenaan dengan hal itu guru yang konstruktivis perlu menciptakan suasana 

belajar yang membuat siswa antusias terhadap persoalan yang ada sehingga mereka 

mau mencoba memecahkannya, menemukan cara pemecahan yang paling 

menyenangkan, dan membantu siswa untuk berpikir manakala menghadapi suatu 

kebuntuan tertentu. Untuk ini pemahaman tentang karakteristik perkembangan siswa 

dan pengembangan sikap terbuka terhadap jawaban yang beragam dari suatu 

persoalan (tidak satu jawaban yang benar) menjadi bagian kompetensi guru yang 

konstruktif tersebut. Di samping itu penguasaan bahan yang luas dan mendalam juga 

diperlukan bagi guru konstruktivis, sebab hanya dengan demikian guru akan 

berpandangan luas tentang bahan yang diajarkan dan memungkinkan untuk dapat 

menerima gagasan dan pendapat siswa yang berbeda dan banyak ragamnya.  

2. Perubahan paradigma aktivitas pembelajaran 

Banyak pihak menaruh harapan bagi terwujudnya aktivitas pembelajaran di 

kelas melalui siswa aktif. Keaktivan siswa dalam proses pembelejaran dicirikan oleh 

dua aktivitas, yaitu aktif dalam berpikir – “minds on”  dan aktif berbuat – “hands on” 

(Suparno, dkk., 2002:42). Kedua bentuk aktivitas saling terkait. Aktivitas yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran merupakan hasil dari keterlibatan berpikirnya 

terhadap objek belajar, sedangkan pengalaman dari melakukan aktivitas tertentu 

diolah dalam kerangka berpikir dan struktur pengetahuan yang dimiliki untuk 

kemudaian membangun suatu pengetahuan baru. Dengan demikian siswa 

mengembangkan pemahaman atau mengubah pemahaman sebelumnya menjadi 

lebih baik, dan dari pemahaman baru ini melalui proses pengolahan dan refleksi lebih 

lanjut memungkinkan bagi lahirnya tindakan lain sebagai manifestasi dari 

keingintahuannya. Proses siswa aktif dalam pemebelajaran merupakan proses yang 

terus berkembang tiada henti.  

Agar siswa dapat aktif terlibat dalam proses pembelajaran diperlukan adanya 

proses pembiasaan. Untuk ini perlu diidentifikasi beberapa kecakapan/ kemampuan 

dasar penunjang yang perlu menjadi keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa. 

Kemampuan dasar yang dimaksuda, antara lain adalah;  

a. Kemampuan bertanya, yaitu kemampuan siswa untuk mempersoalkan (problem 

posing) sesuatu. Dengan diawali adanya suatu persoalan dalam wujud 



 

 8 

pertanyaan, pada diri siswa terdapat keinginan untuk mengetahui sesuatu dari 

proses belajarnya.  

b. Kemampuan pemecahan masalah, yaitu kemampuan mencari pemecahan 

masalah dalam kerangka proses belajar. Dalam hal siswa tidak cukup mahir 

dalam mempersoalkan sesuatu, tetapi juga perlu mahir dalam mencari 

pemecahan terhadap suatu persoalan. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan 

secara mandiri (self-independence learning), tetapi juga dapat dilakukan secara 

kelompok (group learning).  

c. Kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ide 

yang dikembangkan baik secara verbal maupun non verbal sebagai hasil dari 

proses berpikir dan berbuat.  Kemampuan komunikasi diperlukan sebagai sarana 

bagi terjadinya pemahaman terhadap sesuatu secara benar dengan kadar 

keilmuan tertentu. 

Pembelajaran siswa aktif ini dapat dikembangkan ke arah reflektif, artinya 

pengalaman belajar siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas di samping dapat 

diolah untuk membangun pengetahuan baru juga dapat digunakan sebagai bahan 

refleksi kritis. Melalui proses refleksi kritis ini secara tidak langsung telah membawa 

siswa untuk menyadari dampak yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat, mengajak siswa untuk mengasah hati 

nurani, meningkatkan kepedulian sosial, dan menumbuhkembangkan rasa tanggung 

jawab dalam perkembangan karirnya kelak. 

3. Perubahan dalam proses pembelajaran 

Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan merupakan bentukan siswa yang 

sedang belajar.  Pengetahuan yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran 

merupakan hasil bentukan (konstruksi) siswa sendiri, sehingga pengalaman 

bersentuhan langsung dengan objek belajar menjadi sangat penting. Proses 

konstruksi pengetahuan baik yang berupa konsep, ide, maupun pengertian tentang 

sesuatu yang dipelajari, berlangsung dan berkembang dengan hadirnya berbagai 

pengalaman baru. 

Untuk kepentingan itu perlu dipahami bahwa dengan pendekatan konstruktif, 

berarti mengubah paradigma pembelajaran, yaitu dari konsep mengajar menjadi 

belajar, dari sifat yang indoktrinasi menjadi partisipatif, dari guru sebagai subjek yang 

dominan menjadi siswa sebagai subjek yang aktif, dari mengumpulkan pengetahuan 

menjadi menemukan dan membangun pengetahuan dengan pengembangan 

kerangka berpikir. Langkah pengelolaan proses pembelajaran konstruktivis secara 

umum dapat dilihat dari tiga tahapan uatama, yaitu; 
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a. Tahap persiapan, yaitu sebelum guru mengajar; (a) mempersiapkan bahan yang 

mau diajarkan, (b) mempersiapkan media yang diperlukan, (c) mempersiapkan 

pertanyaan untuk mengarahkan aktivitas belajar siswa, (d) mempelajarai 

karakteristik (kelebihan dan kelemahannya), dan (e) mempelajari pengetahuan 

awal siswa. 

b. Tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran; (a) guru mengajak 

siswa untuk aktif belajar dan membiarkan mereka untuk bertanya, (b) 

menggunakan metode/proses ilmiah dalam proses penemuan jawaban atas 

persoalan yang dihadapkan, (c) berusaha untuk dapat mengikuti jalan pikiran dan 

gagasan siswa, (d) menggunakan variasi metode pembelajaran, (e) melakukan 

kunjungan studi untuk memperkaya pengalaman siswa, (f) meningkatkan 

kegiatan praktikum baik secara bebas maupun terbimbing, (g) menerima jawaban 

alternatif siswa dan menunjukkan secara arif terhadap kesalahan konsep yang 

dilakukan siswa, (h) lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya, dan (i) melakukan evaluasi secara 

kontiniu terhadap seluruh proses yang pembelajaran yang berlangsung. 

c. Tahap evaluasi, yaitu sesudah proses pembelajaran; (a) guru dapat memberikan 

tugas, mengumpulkan, dan memberikan umpan baliknya; (b) guru dapat 

memberikan tugas lain untuk pendalaman; dan (c) melakukan tes secara 

komprehensif untuk mengukur kemampuan berpikir siswa, sehingga tidak hanya 

yang bersifat hafalan saja. 

4. Perubahan dalam sistem evaluasi 

Aspek penting berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktiivistik adalah perihal sistem evaluasi yang diterapkan. Sistem 

evaluasi yang diberlakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran sangat menentukan pola pembelajaran yang dikembangkan guru. 

Evaluasi dalam arti tes hasil belajar yang mencakup bentuk tes, jenis dan isi 

pertanyaan, teknik pensekoran, dan penentuan kriteria keberhasilan, besar 

pengaruhnya terhadap keseluruhan proses pembelajaran sains di sekolah.  

Sistem evaluasi yang dikembangkan dan diberlakukan saat ini untuk 

pendidikan tingkat dasar dan menengah nampaknya masih menjadi kendala 

struktural bagi pengembangan pembelajaran berorientasi pada proses atau dengan 

pendekatan konstruktivistik tersebut. Dengan diberlakukannya sistem ulangan umum 

bersama (UUB) dan evaluasi belajar tahap akhir secara nasional (UN) yang lebih 

berorientasi pada penguasaan konsep (isi), secara tidak langsung telah mengikat 

daya kreativitas guru dalam pengembangan program-program pembelajarannya. 
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Pembelajaran di sekolah cenderung dikembangkan dalam rangka mencapai sukses 

UUB dan UANAS (Rohandi dalam Atmadi dan Setyaningsih,  2000: 205)  

Esensi persoalan sebenarnya bukan pada mengejar sukses UUB dan UN, 

tetapi lebih pada substansi pertanyaan dari soal-soal dalam UUB dan UN yang hanya 

mengungkap aspek produk dari pengetahuan. Dengan demikian pembelajaran di 

sekolah cenderung menekankan pada penyampaian materi sebagai produk keilmuan 

guna mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar dalam UUB dan UN. 

Pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk berpikir dan berbuat 

dalam rangkaian proses konstruksi pengetahuan menjadi kurang diperhatikan atau 

cenderung terabaikan.  

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan terobosan baru dalam sistem 

evaluasi hasil belajar siswa. Hasil evaluasi harus difungsikan secara maksimal, tidak 

hanya dalam rangka mengukur sejauh mana siswa telah mencapai taraf penguasaan 

bahan pelajaran tertentu, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai upaya memperbaiki 

kinerja guru dalam mengelola proses pembelajarannya, sekaligus untuk dapat 

memberikan masukan tentang siswa yang membutuhkan bantuan bilbingan belajar 

tertentu. Untuk kepentingan siswa dalam konteks evaluasi terhadap proses belajar 

siswa, dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan penting tentang 

kemajuan belajar siswa untuk penilaian siswa secara keseluruhan (sistem portofolio). 

Evaluasi proses ini juga dapat digunakan untuk melihat penguasaan kecakapan 

proses mencari pengetahuan, pemahaman dan internalisasi nilai yang terbentuk 

selama proses pembelajaran,  maupun untuk menilai tingkat penguasaan konsep dan 

atau bahan pelajaran.  
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