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TEORI KONSTRUKTIVIS

Bidang pembelajaran, muncul ilmu kognitif.

Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang
lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam
menggali pengetahuan serta upaya dalam
mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain
teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk
belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan
atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna
mengembangkan dirinya sendiri.

Contoh :siswa mengembangkan idenya sesuai dengan
presepsinya terhadap objek yang dipelajarinya



ILMU KOGNITIF: DEFINISI

¢Ilmu kognitif menyelidiki
‘kecerdasan dan sistem kecerdasan,
dengan sumber tertentu untuk sikap
cerdas’ (Posner 1984)

¢Contoh : seorang guru Bk memberi
nasihat kepada murid untuk masuk
jurusan seni karena sesuai dengan
bakat dan potensi



PSIKOLOGI KOGNITIF: DEFINISI

¢studi ilmiah dari proses mental
seperti belajar, memahami,
mengingat, penggunaan bahasa,
penalaran dan pemecahan
masalah.



KONSTRUKTIVISME: DEFINISI

¢Konstruktivis melihat belajar
sebagai hasil dari konstruksi. Teori
ini lebih melihat pada proses belajar
siswa.

Contoh : siswa terlibat aktif dalam
diaog atau diskuis dengan guru dan
siswa lainnya.



¢ Jean Piaget, :
teori yang menjelaskan fase – fase
perkembangan kognitif

Fase – Fase :
Fase Sensorimotor (0-2 thn) : anak

berinteraksi dengan orang lain disekitarnya
Fase praoperasional (2-7 thn) : anak mulai

menyadari keberadaannya dalam
linhkungannya

Fase operasi konkret (7- 11 thn) : kemampuan
anak berfikir logis sudah berkembang

Fase operasi formal (12-dewasa) : ditandai
oleh perpindah dari cara berfikir konkkret ke
abstrak



TEORI SKEMA

¢Manusia memahami dunia dengan
membangun model itu dalam
pikiran mereka. 
(Johnson-Laird 1983) 

Contoh : seoreang siswa
mengimajinasikan sebuah rangkaian
yang dijelaskan oleh gurunya



Istilah skema sebenarnya bukan hal
yamg baru bagi kita, kata ini sudah lama
milik bangsa undonesia ( merupakan kata
serapan dari bahasa inggris “ schema “.
Dalam kamus besar bahasa indonesia ( KBBI
) kata skema merupakan padanan dari kata
bagan, rangka-rangka atau rancangan. Ada
beberapa sumber yang menjelaskan
pengertian skema ini. Keterangannya cukup
legkap dikemukakan oleh “ Chaplin (1981) “
yang terdapat dalam dictionary of
psikology , mengemukakan empat macam
keterangan tentang skema yaitu :



¢1.Skema sebagai suatu peta kognitif yang
terdiri atas sejumlah ide yang tersusun
rapi.

¢2.Skema sebagai kerangka referensi
untuk merekam berbagai peristiwa atau
data

¢3. Skema sebagai suatu model
¢4.Skema sebagai suatu kerangka
referensi yang terdiri atas respon-respon
yang



Beberapa karakteristik skema adalah:

■Mereka didasarkan pada pengetahuan
dunia umum dan pengalaman.

■Mereka umum pengetahuan tentang situasi, 
benda, peristiwa, perasaan dan tindakan.

■Mereka tidak lengkap dan terus
berkembang.

■Mereka adalah pribadi.
■Mereka biasanya tidak representasi benar-

benar akurat dari sebuah fenomena.



■Mereka biasanya berisi ketidakakuratan
dan kontradiksi (kesalahpahaman).

■Mereka memberikan penjelasan
sederhana dari fenomena yang kompleks.

■Mereka mengandung ketidakpastian
tetapi digunakan bahkan jika salah.

■Mereka memandu pemahaman kita
tentang informasi baru dengan
menyediakan penjelasan dari apa yang 
terjadi, apa artinya dan apa yang 
mungkin terjadi.



KONSTRUKTIVISME SOSIAL

Dalam teori konstruktivis sosial,
penekanan ditempatkan pada interaksi
antara pelajar dan orang lain bisa datang
dalam berbagai bentuk itu adalah
dimensi interaksi sosial yang sangat
penting untuk pendukung utama



Konstruktivisme sosial ini dari
cabang konstruktivisme dikenalkan
oleh Vygotsky, Rusia yang karyanya
dilakukan pada awal abad kedua
puluh tetapi tidak tersedia secara
luas di Barat sampai bertahun-
tahun kemudian; dan Bruner,
seorang Amerika penerbitan
karyanya pada paruh kedua abad
kedua puluh.



METAKOGNISI

¢ ‘Metakognisi’ mengacu pada gagasan
individu mengingat, menyadari dan
memahami jiwa (kognitif) proses mereka
sendiri dan cara belajar. Ini adalah
kognisi tentang kognisi. kesadaran
individu mereka sendiri proses berpikir
akan memiliki pengaruh pada cara
mereka melihat belajar mereka sendiri
dan mungkin, dengan dorongan, untuk
memimpin pengakuan dari cara-cara di
mana mereka bisa belajar paling secara
efektif.
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