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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menemukan dan merekonstruksi dasar-dasar pemikiran 
tentang lingkungan kelas pembelajaran di SD berdasarkan perspektif konstruktivisme. 
Penelitian melibatkan subyek siswa, guru, dan pakar SD. Data dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi, dan analisis konten, kemudian 
diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan 
kelas pembelajaran di SD perlu ditata sebagai konteks psikologis dan sosiokultural 
bagi siswa untuk melakukan dialog, interaksi, dan negosiasi makna-makna subyektif 
dan intersubyektif, melalui mediasi dan fasilitasi guru, aktivitas pembelajaran, bahan 
dan media pembelajaran.  

Kata kunci: rekonstruksi, lingkungan kelas pembelajaran, konstruktivisme, konteks 
psikologis, sosial dan kultural. 

 
Abstract 

The purpose of this research is to find and reconstruct rationales about classroom 
atmosphere arrangement ini elementary school based on constructivism. Research 
was entangle student, teacher, and expert as subjects. Data was collected through 
indepth-interview, participant-observaion, and content analyse, then processed and 
analysed by using qualitative. The result of this research shows that the pattern of 
classroom atmosphere arrangement is developed as psychological and socio-cultural 
context for students to dialogue, interact, and negotiate their subjective and inter-
subjective meanings, by mediating and facilitating teacher, learning activities, and by 
maximizing the use of learning materials and medias. 

Key words: reconstruction, classroom environment, constructivism, psycho-socio-
cultural context. 
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Pendahuluan 

Upaya untuk mendidik siswa 

menguasai berbagai kompetensi sebagai-

mana menjadi orientasi dalam Kurikulum 

Berbasis Kompetensi di SD, tidak bisa di-

lepaskan dari arti penting faktor lingkungan  
sebagai   konteks   pembentukan pemahaman 

 

dan pemaknaannya; dan konteks tersebut 

ada lah kelas sebagai ruang psikologis dan 

sosiokultural.  

Akan tetapi sejauh yang bisa 

dicermati dari berbagai hasil penelitian, 

persoalan tersebut masih sangat krusial 

dalam  praktik  pendidikan   di   SD.  Studi   
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Nurkhoti’ah dan Kamari (2003) menemu-

kan bahwa dalam pembelajaran  di  SD,  

masih  banyak  guru yang belum menggu-

nakan prinsip-prinsip pembelajaran secara 

optimal dan kegiatan di kelas masih banyak 

didominasi oleh guru. Bermula dari 
masalah ini pula, kemudian muncul 

persoalan-persoalan lain, seperti rendahnya 

prestasi belajar siswa.  

Dalam analisisnya terhadap 

rendahnya mutu pendidikan, Hidayanto dan 

Subijanto (2002), dan Wahyudi (2003) juga 

menunjuk pada faktor kurang tertatanya 

lingkungan kelas pembelajaran secara 

kondusif, sebagai penyebab lemahnya 

tingkat implementasi kurikulum. Iklim 

kelas pembelajaran belum dikembangkan 

secara memadai, dan umumnya guru dan 
kepala sekolah belum mengenalnya. 

Mereka juga menyayangkan bahwa 

perhatian terhadap aspek ini agak 

terabaikan. Hal ini menurut mereka bisa 

dilihat dari nihilnya wacana iklim 

lingkungan pembelajaran pada penataran-

penataran guru, serta minimnya penelitian 

pada bidang ini di dunia pendidikan 

Indonesia.  

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, keduanya juga menemukan 
bukti bahwa terdapat korelasi yang kuat 

antara prestasi siswa di suatu kelas dengan 

suasana batin atau lingkungan psikososial 

yang tercipta di kelas tersebut. Karena itu 

menurut mereka, meskipun guru 

mempunyai kemampuan mengajar yang 

baik, tetapi jika tidak didukung oleh 

lingkungan kelas pembelajaran dan 

motivasi diri siswa yang merupakan aspek-

aspek dari lingkungan psiko-sosial kelas 

pembelajaran, maka hasil proses 

pembelajaran pun tidak akan optimal. 
Bahkan di Amerika, menurut mereka 

sekalipun berbagai perbaikan pendidikan 

telah dilakukan dengan menempuh 

berbagai bidang garapan, tetapi hasilnya 

belum memuaskan. Hal itu disebabkan di 

antaranya karena perbaikan-perbaikan itu 

belum atau hanya sedikit menyentuh aspek 

iklim kelas. 

Selain itu penelitian-penelitian 

tentang pembelajaran, juga masih terbatas 

pada kajian tentang pendekatan, metode, 

model pembelajaran. Karenanya, hasilnya 
pun menjadi sangat terbatas. Jangkauan 

penelitianya pun belum sampai pada upaya 

merumuskan dan mengembangkan dasar-

dasar pemikiran atau teoretik tentang 

pembelajaran dari suatu persepektif 

teoretik yang integratif, melihat 

pembelajaran sebagai integrasi antara 

dimensi psikologis, sosial dan kultural. 

Dengan demikian, penelitian ini merupakan 

hal baru yang mengikhtiarkan secara 

akademik ke arah penemuan dan sekaligus 

rekonstruksi teori pembelajaran yang 
psycho-socio-cultural-based”, khususnya 

dari perspektif “konstruktivisme”. 

Masalah penelitian adalah “bagai-

mana pola penataan lingkungan pembela-

jaran di Sekolah Dasar, sehingga dapat 

memfasilitasi dan memediasi siswa 

menguasai struktur materi, membangun 

dan mengembangkan kompetensi atau 

kemampuan dasar, dan melakukan proses 

assimilasi, akomodasi, adaptasi, ekuilibrasi, 

dan rekonstruksi terhadap struktur 
internalnya’’. 

Penelitian bertujuan untuk 

menemukan dan merekonstruksi sebuah 

“ide atau gagasan” tentang pola penataan 

lingkungan kelas pembelajaran sebagai 

konteks psikologis dan sosio-kultural, 

khususnya dari perspektif konstruktivisme. 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoretis dan praktis. Secara 

teoretik, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengem-

bangan aspek-aspek substantif dari teori 
konstruktivisme, khususnya berkaitan 

dengan pola penataan lingkungan kelas 

pembelajaran di SD yang konstruktivistik 

dalam konteks ke-Indonesia-an. Secara 

praktis, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap perbaikan 

dan peningkatan kualitas praktik 
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pembelajaran di SD. Para pakar, praktisi, 

pengembang kurikulum, dapat memanfa-

atkan kajian ini sebagai bahan informasi 

dan rujukan paradigmatik dalam 

mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran SD yang mampu 
memfasilitasi setiap upaya siswa 

membangun sendiri struktur  pengetahuan, 

nilai, sikap, dan tindakannya secara 

mandiri. 

 

Kajian Pustaka  

Sesuai dengan tradisi penelitian 

kualitatif fenomenologis, kajian pustaka 

dimaksudkan sebagai “kerangka 

pemikiran”, yaitu model pendekatan 

masalah yang digunakan peneliti untuk 

melakukan rekonstruksi dasar-dasar 
pemikiran tentang pola penataan kelas 

pembelajaran di SD, berdasarkan hasil-

hasil kajian kontekstual dan konseptual. 

Kerangka pemikiran ini penting agar 

temuan-temuan lapangan yang dihasilkan 

bisa diberikan makna, tidak hanya berupa 

potongan-potongan data tanpa makna, atau 

kaitan yang jelas.  

Upaya rekonstruksi dilakukan 

menggunakan paradigma konstruktivisme, 

dan dikembangkan berdasarkan makna-
makna realitas pembelajaran di SD 

sebagaimana dikonstruksi oleh para subyek 

penelitian (pakar, guru, dan siswa SD) baik 

secara personal, interpersonal, dan sosio-

kultural yang “telah” diperoleh melalui 

pengumpulan dan analisis data penelitian. 

Dengan kata lain, parameter yang 

digunakan sebagai tolok ukur dari 

rekonstruksi yang dimaksudkan di dalam 

penelitian ini adalah “teori dan filsafat 

konstruktivisme”. 

Secara konseptual, teori dan 
filsafat konstruktivisme memiliki tiga 

aliran pemikiran utama, tetapi inti 

pandangan mereka sama, yakni bahwa 

realitas tidak ada dengan sendirinya 

melainkan sebagai hasil bentukan atau 

konstruksi dari subyek (personal, inter-

personal, dan komunal), dan bahwa 

kebenaran pengetahuan, nilai, dan sikap, 

senantiasa berubah melalui proses 

rekonstruksi-rekonstruksi skema kognitif, 

afektif dan psikomotorik subyek (Dewey, 

1964; Piaget & Inhelder, 1971; Thomas, 

1979; Kuhn, 2001). Perbedaan di antara 
ketiga pemikiran tersebut lebih terletak 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

“subyek” di dalam mengkonstruksi realitas.  

Konstruktivisme personal/psikolo-

gis” memandang bahwa realitas bukan 

sebagai obyek yang terlepas atau berada di 

luar eksistensi subyek, atau sebagai tiruan 

dan representasi dunia nyata menurut 

model dualisme dunia Cartesian (Russell, 

1993; Capra, 2000), melainkan hasil 

bentukan atau konstruksi pemikiran dan 

imajinasi subyek atas realitas obyek yang 
diamati dan dialami. Akar teoretik dan 

filosofis konstruktivisme personal/psikolo-

gis dapat dilacak dalam pemikiran Plato, 

Bacon, Herbart, dan Piaget. Penggunaannya 

dalam pendidikan di antaranya oleh Bruner, 

Ausubel, Gagne, Novak, Hanesian, Purta, 

dan Posner. 

Konstruktivisme “interpersonal/ 

sosiokultural” memandang bahwa realitas 

bukan sebagai semata-mata hasil bentukan 

atau konstruksi pemikiran dan imajinasi 
seorang subyek atas realitas obyek yang 

diamati dan dialami. Realitas merupakan 

hasil dari proses-proses interaksi antar-

personal antar-subyek, dan dari hubungan-

hubungan dialektis individu dengan 

konteks lingkungan kehidupan sosial 

tertentu. Faktor terpenting dalam proses 

interaksi tersebut adalah “psychological 

tools”  yaitu artifak-artifak simbolik—

tanda, simbol, teks, rumus, alat-alat 

simbolik-grafis (Kozulin, 1998). Akar 

teoretik dan filosofis konstruktivisme 
interpersonal/sosiokultural ini dapat dilacak 

dalam pemikiran Marxian, kemudian 

digunakan dalam kajian perkembangan 

kognitif oleh Vygotsky dan Alexander 

Luria di tahun 1930an. Setelah interupsi 

waktu yang cukup lama kembali 

dilanjutkan oleh Michael Cole, Peter 
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Tulviste, James Wertsch, Laura Berk, dan 

Rafael Diaz. Penggunaannya dalam 

pendidikan di antaranya oleh Daniel 

Elkonin dan Vasili Davydov, Reuven 

Feurstein, Ann Brown, Joseph Campione, 

Jϋrgen Guthke (Thomas, 1979; Kozulin, 
1998).  

Konstruktivisme “sosiologis” 

memandang bahwa realitas adalah hasil 

konstruksi atau bentukan masyarakat dan 

budaya di mana pribadi-pribadi berada. 

Bahwa “reality as a social and cultural 

constructions” (Luckman & Berger, 1966) 

atau “imajinasi sosial” (reality as a social 

imagination) (Mead, 1934). Sedangkan 

individu membangun realitas hanya karena 

stimulasi dari lingkungan melalui makna-

makna yang diperoleh di dalam aktivitas 
masyarakat melalui “interaksi simbolik” 

yang diciptakan oleh masyarakat. Akar 

teoretik dan filosofis konstruktivisme 

sosiologis ini, dapat dilacak di antaranya 

dalam pemikiran Weber, Marx, Mead, 

Mannheim, Mills, Kuhn, Luckman dan 

Berger, dan Habermas. Penggunaannya 

dalam pendidikan di antaranya oleh 

Herbart, Dewey, Parker, Popkewitz, dan 

Maurice. 

Untuk kepentingan rekonstruksi 
dasar-dasar pemikiran tentang 

pembelajaran di SD, ketiga aliran 

konstruktivisme di atas digunakan secara 

berbarengan secara integratif. Penggunaan 

ketiga perspektif konstruktivisme secara 

terintegrasi tersebut oleh peneliti disebut 

“perspektif konstruktivisme-integratif”. 

Pengertian “integratif” di dalam kerangka 

pemikiran ini merujuk pada pemikiran 

Ritzer (1985, 1992) dan Capra (2000). 

Mereka menyebutnya sebagai “pendekatan 

holistik”, “pendekatan terpadu”, 

“pendekatan sistemik’, atau “pendekatan 

ekologis”, yakni suatu pendekatan yang 

melihat realitas atau persoalan sebagai 

suatu sistem, suatu relasi-relasi simbiotik di 

antara berbagai unsur di dalam sistem 

secara keseluruhan, dari berbagai 

perspektif secara terpadu. 

Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode 

kualitatif, atau menurut istilah Erickson 

metode “interpretif” (Gall, Gall, & Borg, 

2003), khususnya “fenomenologi 

psikologis” yang berfokus pada 
pemahaman dan penemuan “konstruksi 

makna dari perspektif subyek atau 

partisipan penelitian” yang diungkap dari 

esensi struktur pengalaman-pengalaman 

personal subyek (Cresswel, 1998) tentang 

fenomena pembelajaran yang merefleksi-

kan gagasan/ide atau konsepsi subyek pola 

penataan lingkungan kelas pembelajaran 

SD yang konstruktivistik. Subyek peneliti-

an adalah para pakar, guru dan siswa SD.  

Data dikumpulkan melalui metode 

wawancara, pengamatan berpartisipasi, dan 
analisis konten, dengan fokus pada 

pernyataan-pernyataan, makna-makna, 

tema-tema bermakna, deskripsi umum 

tentang pengalaman subyek; termasuk 

analisis terhadap konteksnya (Cresswell, 

1998). Data kemudian diolah, dianalisis 

dan diinterpretasi secara reflektif, intuitif, 

integratif, dan siklikal sistematik, berdasar-

kan pendekatan “systematic discovery” 

(Glasser & Strauss, 1971) atau “analisis 

penemuan” (McMillan & Schumacher, 
2001), hingga dihasilkan sebuah konstruksi 

teori-hipotetik yang dibangun secara 

kontinyual selama proses penelitian 

berlangsung, serta bersumber dari data-data 

lapangan (grounded generating of theory). 

Langkah-langkah penelitian seba-

gai berikut: (1) membuat “catatan-catatan 

pinggir” baik yang bersifat komentar, 

pertanyaan, analisis, refleksi, dan/atau 

interpretasi baik secara logis-rasional 

maupun intuitif terhadap catatan-catatan 

lapangan (Miles & Huberman, 1992); (2) 
membuat ringkasan  yang memadukan 

hasil-hasil wawancara, observasi, dan 

analisis konten, agar diperoleh sintesis dan 

fokus kajian; (3) menemukan dan 

membangun kategori-kategori (emik dan 

epik) dan pola-pola (tematik dan 

konseptual) yang merefleksikan “struktur 
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naratif” dan “gambaran visual” dari 

fenomena yang menjadi fokus kajian, yang 

dipandang sebagai makna-makna 

hipotetikal yang dapat menggambarkan 

pendapat siswa tentang pembelajaran; (4) 

perumusan “teori-membumi” dengan 
melakukan membanding kan antara 

konstruk hipotesis-hipotesis yang dibangun 

dan dikembangkan secara “induktif” dari 

temuan lapangan dengan: (a) “kajian 

filosofis” seperti disarankan oleh Barr, 

Barth, & Shermis (1977), Stanley (1985), 

Cherryholmes, 1991; dan Saxe (1991), (b) 

“pemikiran” yang menjadi diskursus, 

konsensus atau komitmen akademik dan 

profesional di kalangan para pakar, yang 

terdapat di dalam karya-karya bibliografis 

maupun dalam dokumen resmi institusi 
pengembang kependidikan dasar; dan (c) 

“eksemplar” hasil-hasil praktik penelitian 

yang dilakukan oleh para pakar pendidikan 

dasar, sebagai hasil kajian empirik, teoretik 

dan metanalisis tentang penataan 

lingkungan pembelajaran di SD (Saxe, 

1991). 

Untuk mencapai derajat validitas 

atau keterpercayaan hasil-hasil penelitian, 

digunakan sejumlah teknik, yakni: (1) 

prolonged and persistent field work; (2) 
multi-method strategies; (3) participant 

language and verbatim accounts; (4) 

triangulation; (5) peer member-check; (6) 

participant review; dan (7) expert opinion 

(McMillan & Schumacher, 2001).  

 

Hasil dan Bahasan 

Kondisi Kelas Pembelajaran di SD 

Dari hasil kajian kontekstual, 

sebuah fenomena psikologi kelas 

pembelajaran di SD dicirikan oleh sikap-

sikap dan perilaku-perilaku guru yang 
kurang  menyenangkan siswa. Ada 

kecenderungan guru menerapkan pola-pola 

penataan kelas secara “disipliner” seperti: 

memberikan tegoran, peringatan, bentakan, 

marah, pandangan yang menggerahkan, 

atau bentuk-bentuk hukuman lain kepada 

siswa—yang tentu saja kurang 

menenteramkan dan menyenangkan.  

Sudah menjadi kelaziman bagi 

guru SD untuk melakukan tindakan seperti 

itu. “pak, guru saya pemarah, suka marah-

marah kalau mengajar, saya kurang suka 

terhadap guru yang demikian”, kata siswa. 

Tindakan pendisiplinan guru seperti itu 

hampir kerap terjadi dan dilakukan di 

setiap penggal pembelajaran (awal, tengah, 

dan akhir pembelajaran). Awal 

pembelajaran merupakan fase di mana guru 

senantiasa dituntut untuk melakukan pola-

pola pengkondisian siswa dengan model-

model pendisiplinan kelas. 

Fenomena psikologis lain yang 

terjadi di dalam pembelajaran adalah 
adanya kecenderungan guru memberikan 

tugas-tugas untuk siswa. Pemberian tugas 

telah menjadi “rutinitas” atau “keseharian” 

siswa di kelas. Hal ini sering membuat 

siswa jenuh. “Masak pak, siswa hanya 

diberi tugas terus, kapan menjelaskannya, 

saya jenuh, bosan”, kata seorang siswa.  

Pola interaksi, transaksi, dan 

komunikasi pembelajaran cenderung masih 

bersifat searah, yakni dari guru ke siswa. 

Interaksi, transaksi, dan komunikasi antar-
siswa masih sangat jarang terjadi. Tingkat 

partisipasi siswa dalam pembelajaran juga 

masih rendah. Beberapa faktor yang 

diperkirakan menjadi kendala dalam upaya 

menciptakan suasana sosial kelas yang 

interaktif, transaksif, komunikatif, dan 

partisipatif, yaitu: pertama, peran guru 

dalam pembelajaran masih sangat besar 

dan seakan sudah menjadi “kultur 

pembelajaran” di SD. Salah satunya 

disebabkan oleh penggunaan pendekatan 

dan metode pembelajaran yang sangat tidak 
variatif atau cenderung monoton (ceramah 

dan pemberian tugas/latihan). Kondisi ini 

melahirkan sikap ketergantungan dalam 

aktivitas belajar siswa, apa yang akan dan 

harus siswa pelajari sangat bergantung 

pada ‘perintah’ guru. “Tidak ada guru, 

siswa tidak belajar” sudah menjadi 



Didaktika, Vol 1 No. 1 Maret 2006: 25-42 

 30 

fenomena umum yang melekat dalam 

setiap praktik pembelajaran di SD. 

Minat, apresiasi, dan perhatian 

siswa dalam pembelajaran juga kurang. 

Faktor yang mengkontribusinya berkaitan 

dengan persoalan “materi”. Keruwetan 
materi selalu dijadikan sasaran tuduhan 

baik oleh guru maupun siswa atas 

rendahnya apresiasi, minat dan prestasi 

belajar siswa selama ini. “Pelajaran 

tersebut saya tidak bisa lebih mengerti, 

karena pelajarannya agak sulit”; 

“pelajaran di sekolah sulit, banyak yang 

harus dihafalkan”; “pelajaran itu sangat 

sulit dan banyak yang tidak mengerti”, 

demikian dinyatakan beberapa orang siswa.   

Berdasarkan hasil kajian 

kontekstual di atas, maka rekonstruksi pola 
penataan pembelajaran di SD dari 

perspektif konstruktivisme, perlu 

ditekankan pada rekonstruksi terhadap 

hakikat: (1) kelas Pembelajaran, (2) materi, 

(3) posisi dan peran siswa, (4) posisi dan 

peran guru, serta sikapnya terhadap siswa, 

(5) strategi pembelajaran, (6)  bahan dan 

media belajar 

 

Kelas Pembelajaran sebagai Ruang 

Psikologis dan Sosio-kultural 

Kelas bukanlah sekedar “ruang 

fisikal” bagi guru dan siswa untuk 

melakukan interaksi, komunikasi, atau 

transaksi pendidikan. Kelas adalah juga 

sebuah “ruang psikologis” dan “ruang 

sosiokultural” yang mengintegrasikan 

berbagai komponen penting yang antara 

satu dengan yang lain saling berkaitan.  

Proses pendidikan yang terjadi di 

sebuah ruang kelas, sama halnya dengan 

ruang-ruang lain di luar kelas, di dalamnya 

terjadi berbagai bentuk dan kualitas relasi-
relasi sosiokultural-psikologikal dari 

berbagai jenis dan karakter orang, tentu 

saja untuk suatu tujuan pendidikan tertentu. 

Karena itu, pola penataan kelas sebagai 

lingkungan sosiokultural-psikologis pendi-

dikan merupakan dimensi struktural lain 

yang sangat penting dalam melakukan 

rekonstruksi dasar-dasar pemikiran tentang 

pola penataan iklim pembelajaran di SD 

yang tak bisa diabaikan. Upaya guru 

mendidik siswa menguasai berbagai 
kompetensi dan materi pembelajaran di SD 

SD, tidak bisa dilepaskan dari arti penting 

faktor lingkungan atau konteks pemben-

tukan kompetensi dan pemahaman dan 

pemaknaan terhadap konteksnya, dan 

konteks tersebut adalah kelas sebagai ruang 

psikologis dan sosiokultural. 

Dalam hal ini, kelas pembelajaran 

berfungsi sebagai “konteks psikologis”, 

dan “konteks sosiokultural” bagi setiap 

siswa untuk mencipta makna-makna 

personal dan sosiokultural (Shaver, 1991; 
Bell, 1993); atau dalam terminologi Gagne 

(1985) sebagai penciptaan lingkungan/ 

kondisi psikologis dan sosiokultural yang 

dapat memicu (stimulus situation) yang 

memungkinkan siswa melakukan interaksi 

atau pengaitan diri antara muatan dan 

struktur substantif, sintaktik, dan normatif 

yang diorganisasikan secara sistemik di 

dalam kurikulum dengan muatan dan 

struktur substantif, sintaktik, dan normatif 

personal dan sosiokulturalnya. Dengan kata 
lain, hakikat penciptaan iklim kelas 

pembelajaran di SD, tidak sebatas pada 

penciptaan kelas yang secara psikologis 

menarik, menyenangkan, atau membe-

tahkan; atau secara sosiokultural 

interaktif, komunikatif, dan transaksif bagi 

siswa.  

 

Muatan Pembelajaran sebagai Mediasi 

dan Fasilitasi 

Kebermaknaan struktur pengeta-

huan, nilai, sikap, dan tindakan sebagai 
muatan pembelajaran dalam perspektif 

konstruktivisme harus memiliki dua 

karakteristik pokok. Pertama, dari 

perspektif konstruktivisme personal, 

kebermaknaan pembelajaran dapat dicapai 

apabila materi pembelajaran dapat 
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dimengerti, dijelaskan, dan dimaknai 

secara personal (individually defined), 

dalam artian assimilatif, akomodatif, 

adaptif, selaras, dan rekonstruktif terhadap 

struktur internalnya. Kedua, dari perspektif 

konstruktivisme sosiokultural dan 
sosiologis, kebermaknaan struktur 

pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan 

siswa apabila memiliki relevansi dan 

singnifikansi tinggi secara sosial, kultural, 

dan historikal (a socially, culturally, and 

historically relevant excellence), dalam 

artian assimilatif, akomodatif, adaptif, 

selaras, dan rekonstruktif sesuai dengan 

konteks sosial, kultural, dan historikal 

masyarakat  

Hal tersebut sejalan dengan 

pandangan Piaget maupun Vygotsky, 
bahwa “every function in the child’s 

cultural development apperas twice: first, 

on the social level, and later on the 

individual level. First, between people 

(interpsychological), and then inside the 

child (intrapsychological) (Vygotsky, 

dalam Kozulin, 1998). Pada tataran 

individual, perkembangan siswa berarti 

terjadinya konstruksi dan rekonstruksi pada 

muatan-muatan, operasi-operasi, dan 

fungsi-fungsi internal. Sedangkan pada 
tataran sosial-kultural siswa berarti 

terjadinya konstruksi dan rekonstruksi pada 

konteks atau lingkungan sosial dan kultural 

di luar diri siswa, dalam hal ini adalah 

konteks pembelajaran di kelas. Dalam 

tataran sosiokultural inilah, pola penataan 

lingkungan kelas pembelajaran di SD harus 

ditempatkan. 

 

Pembelajaran sebagai Dinamisasi Posisi 

dan peran Siswa 

Untuk mencapai kedua tataran 
kebermaknaan tadi, peran lingkungan kelas 

pembelajaran adalah mendinamisasikan 

posisi siswa dalam berbagai aktivitasnya 

selama pembelajaran berlangsung. Pada 

tataran personal, kebermaknaan dapat 

dicapai apabila siswa diposisikan 

sebagaimana adanya, sebagai pribadi 

dengan segala kapasitas alamiah yang 

dimiliki (natural position). Sedangkan pada 

tataran sosiokultural, kebermaknaan dapat 

dicapai apabila dilakukan “denaturalisasi” 

terhadap posisi alamiah siswa, serta secara 
dinamis dan  fleksibel diubah ke dalam 

posisi sosiokultural (sociocultural 

position). Untuk melakukan pengalihan 

posisi siswa dari alamiah ke sosiokultural 

dilakukan dengan mediasi dan fasilitasi 

“alat-alat psikologis”—akan didiskusikan 

di bagian selanjutnya--seperti sudah 

dikemukakan sebelumnya (Kozulin, 1998). 

Berdasarkan pemikiran di atas, 

maka rekonstruksi pola penataan iklim 

psiko-sosiokultural kelas pembelajaran di 

SD, perlu lebih difokuskan pada penciptaan 
kelas yang dapat membantu dan 

memudahkan siswa melakukan pengalihan 

posisinya secara dinamis dan fleksibel dari 

“natural position” ke “sociocultural 

position”, vice versa, serta memfasilitasi 

dan memediasi siswa agar terjadi proses 

konstruksi dan rekonstruksi terhadap 

“isi”, “operasi” dan “fungsi” (organisasi 

dan adaptasi) yang terdapat di dalam 

struktur internalnya melalui berbagai 

pengalaman, aktivitas, dan bahan yang 
dipelajarinya.  

Persoalannya kemudian adalah, 

bagaimana agar iklim kelas pembelajaran 

di SD bisa membantu siswa untuk 

melakukan pengalihan posisinya secara 

dinamis dan fleksibel dari “natural 

position” ke “sociocultural position”, serta 

memfasilitasi dan memediasi siswa dalam 

proses konstruksi dan rekonstruksi 

terhadap “isi”, “operasi” dan “fungsi” 

(organisasi dan adaptasi) yang terdapat di 

dalam struktur internalnya, sehingga 
menjadi muatan dan struktur pengalaman 

bermakna yang dapat siswa digunakan di 

dalam latar kehidupan personal dan 

sosiokulturalnya ?  

Terhadap persoalan ini, masing-

masing perspektif konstruktivisme 

memberikan perhatian yang berbeda. 
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Perspektif konstruktivisme psikologis/ 

personal memfokuskan pada arti penting 

“sistem penyampaian” (Bruner, 1978), 

“kemasan bahan ajar” (Ausubel, 1963), 

dan “penciptaan kondisi-kondisi belajar” 

sesuai dengan karakteristik tujuan belajar 
(Gagne, 1977). Perspektif konstruktivisme 

interpersonal/sosiokultural memfokuskan 

pada arti penting “agen-agen mediasi” 

(mediating agents) yaitu: “guru, alat-alat 

material dan alat-alat psikologis” dalam 

proses interaksi, transaksi, dan komunikasi 

makna-makna subyektif atau intersubyektif 

sebagai prasyarat bekerjanya “fungsi-fungsi 

psikologis” siswa (Vygotsky, Luria, 

Feurstein, dll.). Perspektif konstruktivisme 

sosiologis memfokuskan pada arti penting 

“sosio-kultural kelas” yang memungkinkan 
siswa melakukan berbagai bentuk dan 

kualitas interaksi dan transaksi makna-

makna subyektif atau intersubyektif 

(Dewey, Mead, dll.). 

 

Guru sebagai Agen Mediasi dalam 

Pembelajaran 

Dari sejumlah faktor yang 

teridentifikasi berpengaruh terhadap pola 

penataan psiko-sosiokultural kelas 

pembelajaran di SD, guru tetap merupakan 
faktor terpenting. Karenanya, kemampuan 

guru mengelola lingkungan kelas 

pembelajaran, baik yang bersifat psikologis 

maupun sosiokultural, memiliki nilai 

strategis terutama agar suasana psiko-

sosiokultural kelas bisa berkembang dan 

norma-norma belajar yang secara psiko-

sosiokultural dimantapkan bagi kepenting-

an belajar siswa. Dalam beberapa kasus 

pembelajaran di SD yang terungkap dalam 

kajian kontekstual, faktor guru juga banyak 

mengkontribusi terjadinya kegagalan siswa 
meraih kedua aspek pembentukan tadi.  

Setidaknya ada dua alasan pokok 

yang bisa dikemukakan berkaitan dengan 

signifikansi peran guru dalam konteks 

penciptaan kelas pembelajaran.  

Pertama, adalah realitas bahwa di 

jenjang SD, siswa akan sulit belajar sendiri 

tanpa kehadiran guru di kelas. Betapapun 

kepemimpinan guru di kelas tetap penting 

di kelas, karena guru adalah pemimpin 

(teacher as leader) yang diakui atau tidak 
kata Dewey “wider and deeper knowledge 

and matured experience” (Saxe, 1994). 

Akan tetapi, hal ini tidak harus diartikan 

bahwa guru harus dominan atau otoritatif 

terhadap kelas dan siswa, melainkan bahwa 

sentralitas dominasi dan otoritas guru harus 

disertai upaya untuk melakukan ekspansi 

terhadap dominasi dan otoritasnya tersebut 

hingga menjangkau tataran dominasi dan 

otoritas siswa berdasarkan prinsip 

kolegialisme atau “kemitraan sejajar” bagi 

kepentingan belajar siswa dan secara 
bersamaan kesuksesan mengajar guru.  

Kedua, sungguhpun siswa diakui 

memiliki kemampuan-kemampuan internal 

di dalam dirinya, akan tetapi seorang siswa 

juga memiliki kelemahan-kelemahan dan 

keterbatasan-keterbatasan tertentu yang 

tidak memungkinkan semua hal bisa 

dilakukan dan dipecahkan sendiri, melalui 

fungsi-fungsi dan operasi-operasi internal-

nya. Bahwa setiap siswa menurut 

Vygotsky, memiliki “Zone Perkembang-
an yang Berdekatan” (the zone of 

proximal development), yaitu wilayah yang 

membedakan antara apa yang dapat siswa 

lakukan sendiri (potential development 

zone), dengan apa dapat siswa lakukan 

dengan bantuan orang lain (actual 

development zone) (Ellis, 1998; Kozulin, 

1998).  

Sejalan dengan kedua alasan tadi, 

peran guru dalam pembelajaran di SD, 

harus tetap dikaitkan dengan konteksnya.  

Pertama, dalam konteks kuriku-
lum, guru berperan sebagai “penggubah 

kurikulum” (curricular reformer), yaitu 

menerjemahkan dan mengartikulasikan 

pesan-pesan kurikuler sehingga bisa 

dipahami dan memiliki makna personal 

bagi siswa, bukan sebagai “pengabar 

kurikulum” (curriculum presenter) 
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(Armento, 1991). Guru adalah “penjaga 

gawang instruksional-kurikular” (teacher 

as curricular-instructional gatekeeper), 

dalam arti bahwa guru berdasarkan 

pengalamannya mengajar, dan keyakinan-

nya terhadap hakikat kurikulum, dia telah 
menjadi semacam “bailey bridge” antara  

tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan dari 

“social studies education professors, 

university-based subject-matter specialist, 

and curriculum developers” yang tertuang 

di dalam kurikulum SD dengan tuntutan-

tuntutan dan harapan-harapan dari siswa 

dengan cara memberikan pengalaman 

kurikuler yang lebih assimilatif, 

akomodatif, dan adaptif dengan kondisi 

siswa. Guru pulalah yang memutuskan 

tentang materi-subyek dan pengalaman 
belajar yang bisa diakses siswa, juga 

tentang apa sesungguhnya hakikat dari 

materi-subyek dan pengalaman belajar 

tersebut; tujuan pembelajaran dan kurikuler 

apa yang harus dicapai oleh siswa dan 

bagaimana cara mencapainya tanpa harus 

menyimpang dari kerangka kurikuler yang 

sudah ditetapkan (Thornton, 1991). 

Kedua, dalam konteks materi atau 

bahan ajar, guru berperan sebagai 

“transformator” dalam pengertian menjel-
makan pengetahuan, nilai, keterampilan, 

dan sikap yang akan dibelajarkan kepada 

siswa menjadi sesuatu yang benar-benar 

“connected” atau “related” dengan penge-

tahuan, nilai, keterampilan, dan sikap yang 

sudah siswa miliki dan apresiasi (Armento, 

1991); bukan sebagai “penyampai materi” 

(presenter of information) atau atau 

“pengabar buku teks” (texbook presenter).  

Ketiga, dalam konteks pembela-

jaran atau interaksinya dengan siswa, peran 

guru bukan sebagai “guru otoriter” 
(authoritative teacher) yang merasa berhak 

penuh atas segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pembelajaran. Peran guru dalam 

konteks interaksi pembelajaran dengan 

siswa adalah sebagai: (1) “pengambil 

keputusan” (decision maker) dalam arti 

menstimulasi siswa untuk berpikir, 

bersikap, dan bertindak aktif dan reflektif 

dalam belajar; mendorong terjadinya 

dialog; dan melakukan evaluasi-diri 

terhadap gagasan, nilai, sikap, dan tindakan 

yang diambil (Armento, 1991); (2) 

“pembangun yang reflektif” (reflective 

reformer) yang dituntut bersikap terbuka 

untuk mengeksplorasi gagasan dirinya; 

mampu berpikir kritis-reflektif daripada 

berpikir secara kategorikal; mampu 

mentoleransi terjadinya konflik gagasan 

dan cita-cita antara dirinya dengan siswa; 

mampu mengenali nilai-nilai yang bersifat 

kontroversial; memiliki kesadaran bahwa 

pengetahuan bersifat relatif dan 

probabilistik terhadap konteks (Oliver & 

Shaver, dalam Leming, 1991); (3) 

“partisipan kooperatif” (cooperative 

participant) yang selalu terbuka untuk 

bekerjasama dengan siswa di dalam 

berbagai aktivitas belajar yang dilakukan, 

mendorong para siswa untuk menggunakan 

cara-cara berpikir alamiah dan intuitifnya; 

dan akhirnya,  seorang guru juga harus 

menjadi seorang “agen katalisator” 

(catalytic agent) bagi hasil-hasil penemuan 

siswanya (Bruner, dalam Burger, 1970); (4) 

“mediator manusia” (human mediator), 

yang bertanggungjawab membantu atau 
memfasilitasi siswa agar mampu 

melampaui “zone perkembangan potensial” 

menuju “zone perkembangan aktual”-nya.  

Dalam kaitan ini, tidak setiap 

bentuk fasilitasi dan mediasi guru bersifat 

konstruktivistik. Asistensi guru hanya 

dapat dibenarkan apabila siswa secara 

personal benar-benar tidak lagi mampu 

mencapai kemampuan aktualnya. Dengan 

kata lain kewenangan guru sebatas pada 

upaya membantu atau memfasilitasi siswa 

agar mampu melampaui “zone 
perkembangan potensial”-nya hingga 

mencapai “zone perkembangan aktual” 

(Vygotsky, dalam Kozulin, 1998); dan (5) 

peran didaktik, yang menempatkan 

sentralitas peran guru sebagai sumber 

pengetahuan; peran reflektif, yang 

menempatkan sentralitas peran guru 

sebagai pengembang konsep siswa; peran 
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affektif, yang menempatkan sentralitas 

peran guru sebagai pengembang 

keterampilan siswa mengambil keputusan-

keputusan yang tepat dalam berbagai isu, 

nilai, kepercayaan yang seringkali bersifat 

kontroversial (Zevin, 1992). 

Berkaitan dengan peran guru 

dalam konteks interrelasinya dengan siswa 

dalam pembelajaran di SD, guru perlu 

mengubah pandangannya terhadap siswa 

dan hakikat pembelajaran. 

Pandangan dan sikap guru terhadap siswa.  

Aspek ini merupakan komponen 

paling kritis dari peran guru dalam 

pembelajaran. Sejalan dengan perubahan 

paradigma peran guru dalam pembelajaran 

di SD, guru tidak lagi memandang siswa 

sebagai “botol kosong yang harus diisi”, 
karena sesungguhnya siswa sudah memiliki 

pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan 

yang sudah diinternalisasi jauh sebelum 

mereka masuk sekolah. Pandangan tersebut 

sudah ditegaskan oleh CSS sejak tahun 

1916 (Saxe, 1991). Karena itu, Oliver & 

Shaver menegaskan bahwa guru harus 

menyadari eksistensi siswa sebagai 

manusia rasional yang memiliki hak untuk 

turut mengambil keputusan terhadap 

belajarnya; menghargai pendapat-pendapat 
siswa dan gaya siswa dalam memecahkan 

masalah; dan memiliki kemauan untuk 

berinteraksi dengan siswa dalam suatu 

proses pertukaran gagasan secara bebas dan 

terbuka (Leming, 1991). Bahwa siswa 

hakikatnya adalah “…who is capable of 

forming his or her own views the right to 

express those views freely in all matters 

affecting the child…” (CRC, 1989, psl. 

12:1); dan bahwa “…each and every one of 

students has equity in opportunity and the 

right to a life of dignity”, yang harus 
dihormati dan dijunjung tinggi oleh guru 

(Stopsky & Lee, 1994).  

Dengan kata lain, guru harus 

mampu menempatkan posisi dan peran 

dirinya di dalam paradigma siswa 

(Armento, 1991); mendorong siswa menja-

di seorang pebelajar mandiri, questioner, 

problem solver, dan mampu 

mengembangkan harga dirinya. Peran guru 

bukan sebagai pengajuk otoriter terhadap 

perilaku siswa (Wyner & Farquhar, 1991). 

Guru juga harus power for dan power with 
dengan siswa. Power with terjadi manakala 

guru mampu berkerja secara berdampingan 

dengan siswa atas dasar prinsip 

kesederajatan dalam belajar bersama. 

Sementara power for terjadi manakala guru 

bekerja untuk kepentingan siswanya, 

memfasilitasi proses belajar siswa, 

memberikan bimbingan intensif, 

mengarahkan dan mendukung siswa bagi 

tercapainya tujuan belajar. Perbedaan 

antara peran power for dan power with 

terletak pada ‘aktivitas kontrol’. Artinya 
bila pada power for kontrol terletak pada 

tujuan yang hendak dicapai, sedangkan 

pada power with kontrol terletak pada 

kebersamaan guru dan siswa dalam 

beraktivitas (Bell, 1993). 

Terjadinya kebosanan dan 

kesulitan,  misinformasi, miskonsepsi, me-

lemahnya estimasi-diri, serta munculnya 

pandangan negatif siswa terhadap 

pembelajaran, di antaranya sebagai 

implikasi kurangnya guru memperhatikan 
masalah ini. Akhirnya ketercapaian misi 

dan tujuan  pembelajaran menjadi sesuatu 

yang dilematis (Savage, 1996); 

mengidentifikasi tentang berbagai paradig-

ma belajar siswa, dan mengintegrasikannya 

di dalam pembelajaran yang diselengga-

rakan.  

Untuk melakukan peran tersebut, 

seorang guru harus memiliki pengetahuan 

mengenai diri anak, ekspektasi dan 

pengalaman anak sebelumnya dan 

mengembangkannya secara optimal selama 
pembelajaran. Baik bagi penciptaan kondisi 

dan kesiapan diri mereka untuk belajar, 

maupun agar bahan dan tugas-tugas belajar 

yang diberikan memiliki makna, dipandang 

penting, serta relevan dengan apa yang 

telah mereka ketahui atau alami 

sebelumnya. Kompetensi guru ini dalam 



Penataan Lingk. Kelas Pemb. di SD dari Persp. Konstruktivisme (Moh. Imam F) 

 

 35 

terminasi Hoyle (Stenhouse, 1984) 

dinamakan “the restricted professional”, 

yaitu atribut-atribut kualitatif yang 

“minimal” harus dimiliki oleh seorang guru 

sebagai prasyarat kelayakan profesi.  

Pandangan dan sikap guru terhadap 

pembelajaran  

Dalam hal ini, guru tidak lagi 

memandang bahwa pembelajaran sebatas 

penyampaian materi belaka, melainkan ada 

misi-misi tertentu yang perlu disampaikan 

kepada siswa. Setidak-tidaknya ada dua 

peran kritis yang harus ditunaikan oleh 

guru yang pada dasarnya merefleksikan 

hakikat pembelajaran. Kedua peran kritis 

tersebut adalah: pertama, bagaimana 

pembelajaran menjadi wahana penciptaan 

warga negara demokratis yang memiliki 
pengetahuan, keterampilan, dan memiliki 

komitmen diri yang tinggi terhadap nilai-

nilai demokrasi (peran sosiokultural), dan 

kedua, bagaimana pembelajaran  menjadi 

wahana penciptaan warga negara yang 

mampu melakukan kritik-kritik 

sosiokultural yang bersifat konstruktif 

terhadap terjadinya erosi, distorsi, dan 

intrusi illegal yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku di dalam 

tatanan masyarakat demokratis (peran 

kritisisme sosiokultural) (Parker, 1991; 

Jarolimek & Parker, 1993). Kedua peran 

kritis ini menuntut kinerja profesional guru 

yang mampu mengembangkan kesadaran 

dan kepekaan sosiokultural, berpikir kritis 

dan reflektif, mengembangkan kemampuan 

memecahkan persoalan-persoalan 

sosiokultural, dan mengambil keputusan-

keputusan secara mandiri untuk 

kepentingan belajar siswa.  

 

Strategi Pembelajaran sebagai Peng-
organisasian Aktivitas Belajar 

Strategi pembelajaran yang 

dimaksudkan dalam penelitian adalah 

strategi pengorganisasian “aktivitas 

belajar” yang menantang secara moderat. 

Aktivitas-aktivitas belajar tersebut 

mencakup “aktivitas fisikal”, “aktivitas 

psikologis”, dan “aktivitas sosial” yang 

dilakukan siswa selama pembelajaran di 

kelas. Ketiga bentuk aktivitas belajar ini 

berkaitan dengan pengembangan 
intelektual, kesadaran-diri, dan kesadaran-

sosial siswa. Tujuan pengorganisasian 

aktivitas-aktivitas belajar siswa tadi adalah: 

(1) menciptakan kondisi-kondisi belajar 

yang dibutuhkan siswa untuk melakukan 

“kaitan-kaitan intelektual” yang bisa 

membantunya belajar dan maju sesuai 

dengan perbedaan tahapan perkembangan-

nya, dan (2) menciptakan aktivitas-aktivitas 

belajar siswa yang asli yang sangat 

mendasar dalam upaya mendorong 

pembentukan “the child’s co-authoring 

knowledge” (Vygotsky, dalam Kozulin, 

1998).  

Arti penting aktivitas ditekankan 

baik Dewey, Piaget, maupun Vygotsky. 

Dalam kredo pedagogisnya (My Pedagogic 

Creed) Dewey (1879:1) menegaskan, “I 

believe that consciousness is essentially 

motor or impulsive; that conscious states 

tend to project themselves in action”. 

Selanjutnya, Dewey, dalam teori “learning 

by doing” menegaskan pula, bahwa 
pemberian pengalaman belajar akan lebih 

bermakna bagi siswa SD, “must be  built on 

a foundation of direct, empirical 

experiences, and for this reason advocated 

the use of project and activity methods in 

the elementary school” (Dewey, 1962; 

Ausubel, 1963).  

Prinsip Dewey tersebut, juga 

digunakan oleh Piaget dalam teorinya 

tentang struktur kognitif anak, yang dikenal 

sebagai prinsip “from action to tought”. 

Dinyatakan oleh Piaget (1971), bahwa “a 
scheme is the structure or organization of 

actions as they are transferred or 

generalized by repetition in similar or 

analogous circumstances”, dan bahwa 

seorang anak berpikir tentang sesuatu “by 

carrying out interiorized actions on 

symbolic object” (Thomas, 1979). 
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Karenanya, Wickens (Kozulin, 1998) 

menyimpulkan bahwa tradisi pendidikan 

progresif “found a safe place within 

Piagetian-based learning program”.  

Signifikansi pengemasan 

aktivitas-aktivitas dalam konteks 
pembelajaran, juga mendapatkan tempat di 

dalam paradigma sosiokultural 

Vygotskyan. Bahkan, Kozulin (1998) 

menegaskan bahwa “the concept of 

psychological activity is central to 

Vygotskyan psychology”. Gagasan tersebut 

dalam sistem pemikiran Vygotsky pertama 

kali dikemukakan pada tahun 1921 di 

dalam tulisannya “Consciousness as 

Problem of Psychology of Behavior”. Bagi 

Vygotsky, aktivitas bagi individu sebagai 

“an explanatory principle” dalam artian 
sebagai:  

(1) penegas respon yang disadari dari 

individu terhadap stimulasi baru. 

Maksudnya, bahwa aktivitas 

individu selalu dalam rangka 

tindakan-tindakan yang bertujuan 

dan bermakna kultural. Pandangan 

Vygotsky tersebut berbeda dengan 

aliran behaviorisme yang 

memandang bahwa aktivitas 

manusia hanyalah “reflexes 
response” atau “adaptive biological 

reactions”; dan aliran empirisme 

yang memandang aktivitas manusia 

sebagai “passive receptivity” 

terhadap stimulasi dari luar,  

(2) penegas atas eksistensi kesan-kesan 

mental dan skema awal individu. 

Vygotsky juga menegaskan bahwa 

pengalaman manusia memiliki 

karakteristik ganda, yaitu “the plane 

of actual occurences” dan “the plane 

of their internal cognitive 
schematizations” (Kozulin, 1998); 

dan  

(3) penegas kesadaran-diri, terutama 

dalam kaitannya dengan aktivitas 

sosial, yang terjadi ketika individu 

melakukan interaksi interpersonal. 

Bahwa individu hanya akan sadar 

atas dirinya dalam dan melalui 

interaksinya dengan orang lain.  

Arti penting penataan kelas 

pembelajaran dalam bentuk aktivitas-

aktivitas, juga tidak hanya pada tataran 
teoretis-filosofis, tetapi juga terungkap dari 

hasil kajian kontekstual, seperti dikatakan 

siswa berikut. 

“Saya paling senang pelajaran IPA”, 
demikian dikatakan oleh seorang siswa 
kelas V. Ketika ditanya alasannya, dia 
mengatakan “sebab, ketika saya 
melakukan percobaan, saya juga bisa 
bermain-main dengan alat-alat 
percobaannya, dan dari aktivitas itulah 
saya akan menemukan sendiri 
pemahaman faktual terhadap materi 
yang sudah dipelajari”. Pelajaran IPS 
pun akan lebih menarik, kata dia apabila 
guru menyediakan peraga yang bisa 
memfaktualkan atau memvisualisasikan 
materi yang sedang dijelaskan. Aktivitas 
belajar seperti itu dia sebut sebagai 
“belajar sambil bermain” (learning by 
playing), yaitu mempelajari sesuatu 
dengan cara-cara yang tidak begitu 
formal, seperti duduk dan 
mendengarkan keterangan atau 
penjelasan guru di dalam kelas, 
melainkan dengan memberikan 
kesempatan untuk mencoba dan 
membuktikan apa yang sudah dipelajari 
sebelumnya di luar kelas. 

Gagne (1977) juga memberikan 

penekanan pada arti penting aktivitas, 

dalam kaitannya dengan penciptaan kondisi 

belajar dan tujuan yang hendak dicapai. 

Artinya, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tergantung pada apa yang 

menjadi tujuan belajar, dan bagaimana pula 

pembelajaran harus dikondisikan untuk 

mewadahi aktivitas-aktivitas tersebut. 

Gagne mengajukan lima aktivitas belajar 
untuk kondisi dan tujuan belajar tertentu, 

atau dalam terminasi Gagne agar pada diri 

siswa terjadi peristiwa belajar.  
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Bahan dan Media Belajar sebagai 

“Psychological Tools” 

Kesan siswa bahwa materi 

pelajaran di SD sangat sarat, terlalu padat, 

perlu disiasati oleh guru melalui 

pengemasan bahan dan media belajar. 
Dalam hal ini, bahan dan media belajar 

harus dikaitkan dan mendukung aktivitas-

aktivitas belajar siswa. Sedangkan arti 

penting bahan dan media belajar dalam 

keseluruhan aktivitas belajar siswa adalah 

aktivitas belajar tidak selalu bisa dilakukan 

sendiri oleh siswa atau bisa dialami 

langsung oleh siswa dipelajari seperti 

dipahami oleh aliran konstruktivisme 

personal, terutama Piaget. Aktivitas belajar 

juga memerlukan bahan dan media 

perantara untuk memberikan pengalaman 
belajar bermakna bagi siswa (tool-mediated 

learning experience) seperti dituntut oleh 

aliran konstruktivisme sosiokultural. 

Dalam perspektif konstruktivisme, 

bahan dan media belajar bagi siswa bukan 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan-

pesan atau informasi-informasi kurikulum; 

melainkan: (1) sebagai “psychological 

tools” yang berfungsi untuk menjembatani-

-memediasi dan memfasilitasi—adanya 

kesenjangan antara muatan kognitif siswa 
dan muatan belajarnya; (2) mengorganisasi 

dan menata aktivitas belajar siswa bagi 

terjadinya rekonstruksi-rekonstruksi 

terhadap muatan, operasi-operasi, dan 

fungsi-fungsi internalnya, terutama 

terhadap aktivitas belajar yang menuntut 

kaitan-kaitan intelektual pada tataran 

berpikir tingkat tinggi. Bahkan menurut 

Vygotsky dalam sejarah kehidupan 

manusia, alat-alat psikologis inilah yang 

menguasai manusia dan membawanya 

kepada tingkat peradaban yang tinggi, 
karena melalui alat-alat psikologis itu pula 

manusia mampu menciptakan “pengeta-

huan produktif” bukan “pengetahuan 

reproduktif” (Kozulin, 1998). 

Bahan dan media belajar dapat 

dikemas dalam bentuk: (1) buku kerja atau 

buku panduan tugas/kerja untuk berbagai 

bentuk aktivitas belajar siswa; (2) artifak-

artifak simbolik seperti: tanda, simbol, 

rumus, alat-alat grafik-simbolis--skema, 

peta, bagan (Kozulin, 1998); atau menurut 

Bruner (Dahar, 1991) dalam bentuk 

“enactive, iconic, dan symbolic”; (3) 
“bacaan”, baik dalam bentuknya yang 

sederhana sebagai “psychological tools”, 

maupun kompleks seperti novel, literatur, 

atau semacamnya sebagai “psychological 

supertools”.  

Dalam pandangan Vygotsky, teks 

sebagai bahan dan media belajar akan 

memiliki makna sosiokultural bagi siswa 

apabila mengisahkan tentang pengalaman 

kehidupan manusia, persamaan dan 

perbedaan antara si penulis dan pahlawan, 

hubungan antara diri dan orang lain dalam 
kehidupan nyata, dan semacamnya 

(Kozulin, 1998); (4) tugas-tugas belajar, 

atau dalam bentuk lain atau bahan-bahan 

ajar yang diambil langsung dari lingkungan 

sekitar maupun dalam bentuk seperti 

bahan-bahan audio, visual yang dibuat oleh 

manusia.  

Prinsip utama yang perlu 

dipegang di dalam mengemas bahan dan 

media belajar untuk siswa sekolah dasar, 

terutama yang berkaitan dengan materi-
materi yang memiliki tingkat abstraksi 

tinggi, adalah: (1) dapat dimengerti, 

dijelaskan, dan dimaknai secara personal; 

menjadi alat-alat psikologis sosiokultural 

yang dapat memediasi belajar siswa; (2) 

memiliki relevansi dan singnifikansi tinggi 

secara sosial, kultural, dan historikal 

(Bruner, 1969).  

Untuk mencapai kedua prinsip 

tadi, bahan dan media belajar: (1) “must be  

built on a foundation of direct, empirical 

experiences”. Untuk siswa SD prinsip ini 
mendasar terutama manakala siswa 

mendapatkan kesulitan dalam menemukan 

proposisi relasional abstrak yang tidak 

bergayut pada struktur kognitif  dan karena 

kehilangan makna (Ausubel, 1963; Dewey, 

1964; Joni, 1992; 1995); (2) menggunakan 

dan dikomunikasikan dalam bentuk 
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“bahasa” (yang dipahami oleh siswa, dalam 

artian sesuai dengan tingkat kemampuan 

bahasa siswa (Thomas, 1979, Kozulin, 

1998); (3) memiliki hubungan substantif 

(derivatif, elaboratif, korelatif, supportif, 

kualifikatif atau representasional) struktur 
internal siswa, sehingga mampu meretensi 

kemengenalan siswa terhadap muatan 

ajaran baru yang belum diakrabi (Ausubel, 

1963); (4) diekspresikan—terutama oleh 

guru--ke dalam bentuk “spontaneous 

concepts”, “genuine concepts”, atau 

“indigenous science” yang secara 

sosiokultural dibangun dari hasil refleksi 

spontan siswa tentang alam semesta dan 

digunakan di dalam pengalaman 

kesehariannya dalam hubungan-hubungan 

interpersonal siswa dengan sejawat atau 
orang lain, dan dalam hubungan-hubungan 

dialektis individu dengan konteks 

lingkungan kehidupan sosial-kultural 

tertentu (Vygotsky, dalam Kozulin, 1998).  

Adalah benar bahwa konstruksi 

spontaneous concepts siswa SD bersifat 

personal, unik, senantiasa berubah-ubah, 

sangat intuitif; naif dan kurang ilmiah; 

tidak tepat, kurang terdiferensiasi, sangat 

berbeda dari tuntutan pengetahuan ilmiah; 

blooming, buzzing confusion (Beyer, 1979; 
Schuncke, 1988;). Akan tetapi, karena 

berbasis pada pengalaman pribadi, dia 

merupakan dunia kehidupan yang benar-

benar nyata (life world), bukan sebagai 

gagasan-gagasan yang terisolasi, tetapi 

bagian integral dari struktur konseptual 

mereka, yang dapat memberikan 

sensibilitas, koherensi, dan kebermaknaan 

pengertian dirinya tentang dunia dan 

masyarakatnya (Gilbert, et.al., 1982). 

Bahkan sangat membantu bagi kesuksesan 

studinya. Karena itu, Driver (Gilbert, et.al., 
1982) menegaskan bahwa, 

tidak ada cara yang lebih baik untuk 
memeriksa validitas konstruksi 
pengetahuan manusia, kecuali dilihat dari 
tingkat kecocokannya dengan 
pengalaman mereka, berguna atau 
tidaknya pengetahuan tadi dalam 
menafsirkan pengalaman, serta 

kesamaan bentuknya dengan realitas 
eksternal yang ada. 

 Studi Nucci (Shaver, 1991) juga 

membuktikan bahwa, sekalipun konsep 

alamiah siswa tidak komprehensip dan 

multidimensional seperti halnya konsep 

ilmiah, dia justru merupakan hal yang bagi 

siswa sangat bermakna dan menjadi tolok 

ukur yang sahih dalam menilai kompetensi 

dirinya, serta menjadi ajukan baginya 

dalam melakukan interaksi dengan konteks 

lingkungan yang berbeda. Oleh sebab itu, 

Nucci menyimpulkan bahwa esensi 
kebermaknaan seharusnya diletakan dan 

berpijak pada kinerja setiap pribadi siswa.  

Yonemura (Shaver, 1991) juga 

menegaskan bahwa, siswa hanya dapat 

belajar terbaik manakala mereka dipandang 

sebagai subyek didik, dan memberinya 

kebebasan/ keleluasaan untuk membawa/ 

menampilkan diri dan pandangannya ke 

dalam dunia kelas. Bahwa setiap konsep 

alamiah siswa pada dasarnya memiliki dua 

dimensi, yaitu bentuk atau seperangkat 

komponen-komponen substantif, dan 
struktur atau pola hubungan-hubungan 

(Beyer, 1979). Aspek bentuk atau 

seperangkat komponen-komponen substan-

tif, berkenaan dengan atribut-atribut atau 

sifat-sifat yang memberikan kekhasan atau 

keunikan kepada setiap konstruk konsep 

siswa, dan adanya sejumlah generator yang 

berfungsi sebagai trigger terhadap konsep 

siswa yang ada.  

Dalam dimensi bentuk ini, 

termasuk pula dimensi kognitif dan afektif. 
Aspek struktur atau pola hubungan-

hubungan, berkenaan dengan pola-pola 

hubungan antara bagian komponen-

komponen substantif satu dengan lainnya 

dan dengan komponen-komponen 

substantif secara keseluruhan, serta dalam 

hubungannya dengan konsep-konsep siswa 

lainnya. Studi mutakhir dari Jegede & 

Aikenhead (2000), Stanley & Brickhouse 

(2001), Ogawa (2002) juga sampai pada 

kesimpulan yang sama, bahwa 

mengabaikan arti penting konsep alamiah 
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siswa, dapat menghambat perkembangan 

tahapan progresif kognitif anak, 

mendistorsi atau merusak genuine 

concepts, indigenous science, atau 

spontaneous concept,; mencabut siswa dari 

situasi nyata yang menjadi basis 
pembentukan dan penggunaannya; kurang 

bermakna bagi siswa; dan menunjukkan 

adanya “hegemoni atau imperialisme 

pendidikan” atas diri siswa. Bahkan, lebih 

jauh lagi dapat mendistorsi atau merusak 

self-concept siswa yang merupakan faktor 

esensial bagi pembentukan identitas atau 

karakter siswa (Sumantri, 2002). 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan temuan dan 

rekonstruksi di atas, disimpulkan: pertama, 
lingkungan kelas pembelajaran di SD 

merupakan konteks psikologis dan 

sosiokultural yang ditata sebagai upaya: (1) 

mendinamisasikan posisi siswa dari “posisi 

alamiah” ke posisi sosiokultural; (2) 

memberikan fasilitasi dan mediasi personal 

dan sosiokultural kepada siswa dalam 

setiap ikhtiarnya untuk melakukan 

rekonstruksi terhadap muatan-muatan, 

fungsi-fungsi, dan operasi-operasi yang 

terdapat di dalam struktur internalnya. 
Kedua, secara paradigmatik, guru, strategi 

pembelajaran, bahan dan media 

pembelajaran berfungsi sebagai mediator 

aktivitas belajar siswa: (1) secara moderat 

menyediakan “kaitan-kaitan intelektual” 

antara struktur muatan kurikulum dengan 

struktur internal siswa; (2) memungkinkan 

siswa mampu melakukan rekonstruksi-

rekonstruksi terhadap muatan-muatan, 

fungsi-fungsi, dan operasi-operasi yang 

terdapat di dalam struktur internalnya; dan 

(3)  memfasilitasi dan menjembatani siswa 
agar mampu melintasi batas-batas 

kemampuan potensialnya menuju batas-

batas kemampuan aktual. 

Berdasarkan rekonstruksi di atas, 

disarankan: (1) para pakar dan pengembang 

SD merumuskan prinsip-prinsip dasar pola 

penataan lingkungan psiko-sosial kelas 

pembelajaran yang konstruktivistik, yang 

dikembangkan berdasarkan hasil-hasil 

kajian filosofis, teoretik, dan kontekstual 

tentang hakikat siswa, guru, dan 

pembelajaran, (2) para praktisi pendidikan 
di SD perlu memahami, menyadari, dan 

menyikapi bahwa pembelajaran hakikatnya 

adalah  penciptaan lingkungan psiko-

sosiokultural yang perlu mendinamisasikan 

pergerakan siswa dari posisi alamiah ke 

posisi sosiokultural, atau sebaliknya secara 

alamiah dan otentik. Hal ini penting agar 

lebih memungkinkan setiap siswa mampu 

membangun dan mengembangkan 

kapasitas internalnya. Untuk itu, para 

praktisi pendidikan di SD perlu memahami, 

menyadari, dan menempatkan status dan 
peran profesionalnya sebagai “human 

mediator” yang berperan sebagai 

curricular transformer, decision maker, 

reflective reformer, dan cooperative 

participant dalam konteks relasi dan 

interaksi interpersonalnya dengan siswa, 

(3) para praktisi pendidikan di SD perlu 

memahami, menyadari, dan menyikapi 

anrti penting penciptaan dan penggunaan 

dan media pembelajaran yang variatif dan 

kontekstual dengan siswa dan lingkungan 
pembelajaran dan keseharian siswa. Untuk 

itu, diperlukan instrumen profesional yang 

bisa memberikan pengakuan dan 

penghargaan secara akademik, sehingga 

memungkinkan lahirnya kreasi-kreasi 

profesional di bidang penciptaan dan 

pengembangan media-media pembelajaran, 

yang kini dirasakan masih sangat lemah. 

Pamekasan, 21-01-2006 
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