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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan 

konstruktivisme untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan proses IPA pada 

siswa SMP Negeri 5 Wates kelas VII E. Pendekatan ini digunakan pada 

pembelajaran IPA Terpadu Model Webbed dengan Tema Hujan Asam. 

Penelitian ini merupakan  penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh 

guru dan peneliti. Model PTK yang digunakan adalah model yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Taggart. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIE SMP 

Negeri 5 Wates yang berjumlah 30 siswa. Tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 

siklus. Siklus I dan siklus II masing-masing dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi keterampilan 

proses, angket motivasi, dan tes. Keseluruhan instrumen divalidasi oleh guru, dan 

ahli. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan tehnik persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan proses siswa serta 

peningkatan hasil belajar IPA. Berdasarkan hasil angket, peningkatan motivasi 

siswa ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase motivasi belajar siswa 

antara dua siklus. Pada siklus I, persentase motivasi belajar siswa adalah 93%, 

sedangkan pada siklus II adalah 97%. Peningkatan motivasi ini sejalan dengan 

hasil keterampilan proses siswa pada lembar observasi. 

 

 

Kata kunci :  Motivasi belajar, Keterampilan proses, Hasil belajar, Pendekatan 

konstruktivisme, SMP N 5 Wates. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the implementation of 

constructivism approach to improve motivation and integrated science skill 

process graders of VII E SMPN 5 Wates. This approach is using for integrated 

science learning of webbed model with acid rain topic. 

This kind of research is classroom action research (CAR) collaborates 

teacher and researcher. It is using CAR’s model developed by Kemmis and 

Taggart. Subject of the research is graders VII E SMPN 5 Wates amount 30 

students. It is consist of 2 cycle. First cycle and second cycle are implemented by 

2 times meeting of each siclus. The instrument of this research is science skill 

observation sheet, motivation questionnaire, and test. All of instruments is 

validated by teacher and specialist. Data of Research is analyzed descriptively 

using percentage technique. 

The outcome shows that learning using constructivism approach is able to 

improve motivation, students’ science skill, improvitation of science achievement. 

Based on questionnaire outcome, improvitation of students motivation shows that 

sudents motivation percentage among first cycle and second cycle is increase. In 

first cycle, that sudents motivation percentage is 93%, whereas in second cycle is 

97%. Motivation improvement is appropriate with process skill outcome in 

observation sheet, students achievement is appeared by increasing of number of 

students pass KKM and it is showed by effect size. The outcome of effect size is 

1,07 means that the action effect is high. 
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PEDAHULUAN 

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 

2006:5). Sejak tahun 2006, kurikulum pendidikan yang diberlakukan di Indonesia 

dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP 

adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender, 

pendidikan, dan silabus (BSNP, 2006:5). 

Tujuan pembelajaran IPA Terpadu tercantum dalam Pusat Kurikulum 

(Depdiknas, 2007: 7) meliputi: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran, Meningkatkan minat dan motivasi, dan Beberapa kompetensi dasar 

dapat tercapai sekaligus. Menurut Fogarty (1991: xiii) pembelajaran terpadu 

meliputi pembelajaran yang terpadu dalam satu disiplin ilmu, terpadu antar mata 

pelajaran, serta integrasi dalam dan lintas siswa. Namun, hasil pengamatan 

pembelajaran di kelas VII E SMP N 5 Wates menunjukkan, motivasi belajar dan 

keterampilan proses siswa terhadap pelajaran IPA kurang berkembang dengan 

baik, ha ini di karenan guru cenderung mengajar mengunakan metode ceramah 

saja yang tidak variatif. Metode caramah tidak melibatkan partisipasi siswa untuk 

menggali informasi, karena guru menjadi satu-satunya nara sumber informasi, 

siswa hanya duduk mendengarkan guru menyampaikan materi. 

Berdasarkan berbagai masalah diatas perlu adanya upaya penggunaan 

setrategi pembelajaran IPA yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan 

keterampilan proses belajar siswa dalam memecahkan masalah. IPA terpadu 

mempunyai banyak macamnya, salah satunya webbed model yang menggunakan 

tema dalam pembelajaranya. Webbed model sesuai untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran IPA. Sebuah konsep tema dapat berupa konflik yang dihubungkan 

dengan jaringan yang lebih dalam pada tema tersebut. Pembelajaran IPA terpadu 

dapat menggunakan berbagai pendekatan dan metode belajar. IPA terpadu dengan 



 

 

tema Hujan Asam harusnya dapat diajarkan dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme serta metode eksperimen. Tema IPA  Hujan Asam, dapat 

dikonstruk dengan adanya pengetahuan awal siswa tentang hujan, kemudian 

proses terbentuknya Hujan Asam serta dampaknya juga bisa diketahui melalui 

praktek yang dapat mengembangkan keterampilan proses siswa. Dengan belajar 

secara kontruktif siswa dapat menerapkan pengalamanya dan belajar melalui 

kegiatan yang dilakukan secara aktif. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah meningkatkan motivasi 

belajar dan keterampilan proses sains siswa dengan tema “Hujan Asam” kelas VII 

E SMPN 5 Wates. Peningkatan motivasi dan keterampilan proses belajar 

bertujuan agar siswa memperoleh hasil belajar yang baik secara aktif dan 

memberikan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses berfikir. Untuk 

membangun suatu pengetahuan baru, peserta didik akan menyesuaikan informasi 

baru atau pengetahuan yang disampaikan guru dengan pengetahuan atau 

pengalaman yang telah dimilikinya melalui interaksi sosial dengan peserta didik 

lain dan dengan gurunya. . Menurut Ella Yulaelawati (2004: 53) pengetahuan 

dibina secara efektif oleh seorang yang berfikir, seseorang tidak akan menyerap 

pengetahuan dengan pasif. Penelitian ini merupakan  penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan oleh guru dan peneliti. Model PTK yang digunakan adalah model 

yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart. Apabila hasil refleksi sudah 

menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar dan keterampilan proses siswa 

maka penelitian dihentikan. Penelitian ini dilaksanakan dalam II siklus, jika siklus 

ke-II masih belum berhasil dapat dilakukan siklus ke –III dan seterusnya. Melalui 

penelitian tindakan kelas ini dapat diketahui secara langsung masalah 

pembelajaran yang ada dikelas, khususnya dalam hal meningkatkan motivasi dan 

keterampilan proses belajar siswa. 

 

 

 

 



 

 

PEMBAHASAN 

Tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I dan siklus II masing-

masing dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Instrumen dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi keterampilan proses, angket motivasi, dan tes. 

Keseluruhan instrumen divalidasi oleh guru, dan ahli. Data hasil penelitian 

dianalisis secara deskriptif dengan tehnik persentase. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada hari itu kemudian guru melakukan apersepsi tentang 

bagaimana pembuangan asap kendaraan bermotor disekitar siswa. Setelah siswa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian guru 

mengenalkan hujan asam dan proses terjadinya. Selanjutnya, guru memerintahkan 

siswa untuk menyelidiki sifat-sifat larutan yang telah dibawa oleh guru. Larutan 

yang dibawa yaitu: larutan cuka, oli,teh, sabun, dan rendaman rokok tanpa 

memberitahukan kepada siswa. Kegiatan penyelidikan dilakukan secara 

berkelompok yang didampingi oleh asisten praktikum sekaligus observer pada 

masing-masing kelompok. Untuk membantu kegiatan penyelidikan, guru 

membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-masing kelompok.  

1) Hasil motivasi belajar siswa 

Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat melalui pemberian angket 

motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Angket motivasi tersebut terdiri 

dari 30 item pernyataan. Untuk menghindari jawaban siswa yang tidak 

bertanggung jawab, maka pernyataan terdiri dari pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Angket motivasi tersebut diberikan kepada siswa kelas VII E 

setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme untuk tema 

Hujan Asam. 

 Tabel 1. Rekapitulasi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dari Siklus I dan II 

 

 

 

 

KETERANGAN SIKLUS I SIKLUS II 

KRITERIA SKOR PERSEN SKOR PERSEN 

Perhatian 210 85% 219 91% 

Relevansi 169 91% 166 92% 

Percaya diri  241 86% 248 92% 

Kepuasan 196 90% 201 96% 



 

 

Dari data diperoleh bahwa semua aspek motivasi yakni perhatian 

(attention), relevansi (relevance), percaya diri (confidence), dan kepuasan 

(satisfication) termasuk ke dalam kategori motivasi tinggi. Semua aspek motivasi 

pada siklus II lebih dari persentase 75% dengan rata-rata 93% atau lebih tinggi 

5% dari siklus I yang rata-ratanya 88%. Hal ini berarti adanya konsistensi 

peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I dan siklus II. 

2) Keterampilan proses siswa 

Peningkatan keterampilan proses siswa dapat dilihat melalui hasil 

observasi yang dilakukan observer yang kepada siswa pada lembar observasi. 

Lembar observasi tersebut terdiri dari 6 item keterampilan proses yang masing-

masing mempunyai 4 kriteria skor. Keterampilan proses tersebut diobservasi  

kepada siswa kelas VII E selama proses pembelajaran berlangsung untuk tema 

Hujan Asam. 

Tabel 2. Hasil Keterampilan Proses Siswa dari Siklus I dan II 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tabel 2 diatas keterampilan proses siswa terjadi 

peningkatan dari rata-rata 74% pada siklus I menjadi 79% pada siklus II. Aspek 

yang dominan meningkat adalah mengukur, inferensi, dan komunikasi. Hal ini 

terjadi karena pada siklus II siswa sudah lebih memahami dan menguasai materi 

yang disampaikan, selain itu dipengaruhi juga oleh meningkatnya motivasi belajar 

siswa sehingga siswa lebih lugas dalam melakukan dan mengembangkan 

keterampilannya. Pada aspek observasi dan klasifikasi terjadi penurunan 

persentase, hal ini disebabkan pada siklus II bahan yang digunakan dalam 

KRITERIA 

SIKLUS I SIKLUS II 

PERSENTASE PERSENTASE 

OBSERVASI 83% 73% 

KLASIFIKASI 80% 77% 

MEMPREDIKSI 77% 77% 

MENGUKUR 74% 88% 

INFERENSI 67% 85% 

KOMUNIKASI 63% 76% 

Rata-rata 74% 79% 



 

 

praktikum tidak memungkinkan dilakukan observasi dengan menggunkan semua 

panca indera. Perbedaan bahan tersebut menurunkan persentase aspek 

keterampilan proses siswa pada observasi dan klasifikasi. Pendekatan 

konstruktivisme dikatakan dapat meningkatkan keterampilan proses jika 75% 

siswa mempunyai persentase skor ≥70%. Berdasarkan  data diatas diperoleh 

bahwa bahwa setelah belajar dengan pendekatan konstruktivisme keterampilan 

proses sains siswa sudah tinggi. 

Pada siklus II siswa diberikan proyek diluar jam pelajaran sehingga siswa 

tidak terburu-buru dalam melakukan percobaan dan diberikan tugas untuk 

membuat laporan percobaan. Siswa kelas VII E sudah memiliki kriteria 

keterampilan proses yang rata-rata tinggi, hal ini dikarenakan proses pembelajaran 

dengan pendekatan konstruktivisme membuat semua siswa aktif dalam belajar 

sehingga keterampilan proses dapat dikuasai oleh siswa. Sebagaimana yang 

diungkapkan Zuhdan (2004:216) siswa yang menggunkan keterampilan-

keterampilan proses adalah siswa yang aktif. 

3) Peningkatan hasil belajar siswa 

Pada pelaksanaan penelitian ini, diperoleh juga bahwa terjadi peningkatan 

pemahaman materi setelah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan 

konstruktivisme. Peningkatan pemahaman terhadap materi tersebut ditandai 

dengan peningkatan hasil belajar yang diukur dengan menggunakan test yang 

dilakukan pada siklus I dan pada siklus II. Peningkatan hasil belajar juga dapat 

dilihat dari jumlah siswa yang mencapai batas KKM. 

Tabel 16. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dari Siklus I dan II 

 

 

 

 

KETERANGAN SIKLUS I SIKLUS II 

Nilai tertinggi 98 100 

Nilai terendah 24 24 

Jumlah nilai kelas 1718 2290 

Nilai rata-rata kelas 53.7 76.3 

Jumlah tuntas 8 23 

Jumlah tidak tuntas 24 7 

Persentase tuntas 25% 77% 



 

 

Hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata  siswa sebesar 76.3 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 24. Hasil penilaian pada siklus II ini menunjukkan 

jumlah siswa yang tuntas belajar sebesar 77% atau 24 orang dari 30 siswa. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pendekatan konstruktivisme jika diterapkan dalam 

pembelajaran dengan sungguh-sungguh akan memperoleh perbedaan hasil belajar 

IPA yang signifikan. Berdasarkan data peningkatan hasil belajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi pelajaran meningkat dari 

siklus I menuju siklus II. 

KESIMPULAN 

1. Pendekatan konstruktivisme pada pemebelajaran IPA model webbed dengan 

tema “Hujan Asam’’ dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII E 

SMP N 5 Wates. 

Langkah-langkah yang ditempuh guru dalam rangka membangkitkan 

motivasi belajar siswa, antara lain: 

a. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik 

b. Memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat  

c. Memberikan hadiah atas keberhasilan peserta didik 

d. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berprestasi 

e. Guru memberikan perhatian yang maksimal kepada para siswa 

f. Guru membantu kesulitan belajar siswa secara individual maupun 

kelompok  

Hasil motivasi dapat dilihat pada skor yang diperoleh dari angket motivasi 

belajar siswa. Pada siklus I, rata-rata tiap aspek motivasi belajar siswa sebesar 

88% dengan jumlah siswa yang termotivasi sebesar 93% atau 28 orang dari 30 

siswa. Pada siklus II, motivasi belajar siswa terjadi pada 97% atau 29 dari 30 

siswa dengan rata-rata tiap aspek sebesar 93%.  Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dilihat tingkat motivasi belajar siswa kelas VII E SMP N 5 Wates dalam 

pembelajara berkriteria tinggi. 



 

 

2. Pendekatan konstruktivisme pada pemebelajaran IPA model webbed dengan 

tema “Hujan Asam’’ dapat meningkatkan keterampilan proses  siswa kelas 

VII E SMP N 5 Wates. 

Langkah-langkah pendekatan konstruktivisme yang dapat meningkatkan 

keterampilan proses siswa, antara lain : 

a. Guru menyajikan masalah terbuka IPA ke dalam kelas 

b. Guru menggali gagasan dan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengemukan pendapatnya 

c. Guru mengorganisasi pembelajaran dan memberikan kesempatan siswa 

untuk melakukan percobaan 

d. Guru menyeragamkan dan mengkonstruksi pendapat siswa 

e. Guru menyimpulkan  atau reviu materi pembelajaran 

 Peningkatan keterampilan proses siswa dapat dilihat pada hasil observasi 

yang telah dilakukan. Pada siklus I, dihasilkan 75% siswa menguasai 

keterampilan proses dengan rata-rata 74% dan termasuk ke dalam kategori sedang 

(cukup tercapai). Pada siklus II, dihasilkan 97% siswa menguasai keterampilan 

proses dengan rata-rata 79% dan termasuk ke dalam kategori tinggi (tercapai). 
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