
PEMBELAJARAN IPA BERMAKNA BAGI SISWA

MELALUI PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME

Oleh: Pratiwi Pujiastuti (PGSD FIP UNY)
pratiwi@uny.ac.id

Pendahuluan

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam 

pembangunan bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Tujuan utama 

pendidikan adalah membantu siswa untuk dapat menemukan makna baru 

mengenai apa yang dipelajari (Martin, 1997). Dengan demikian diperlukan  

pembelajaran yang mampu  menciptakan suasana atau kegiatan yang kondosif 

sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. .

Menurut Ausubel dalam Herawati, (1999) untuk dapat mewujudkan 

pembelajaran bermakna  maka setiap individu yang belajar harus dapat 

mengaitkan pengetahuan baru ke konsep atau proposisi (hubungan antar konsep) 

yang relevan yang sudah  diketahui. Sebaliknya dalam  pembelajaran secara 

hafalan  maka pengetahuan diperoleh  hanya dengan menghafal  di luar kepala 

memasukkannya ke dalam struktur pengetahuannya tanpa ada interaksi dengan 

apa yang sudah  diketahuinya

Pandangan banyak orang dalam mengajar diasumsikan  bahwa  

pengetahuan  dapat dipindahkan  dari pikiran guru kepada siswa, seperti 

menuangkan air  ke dalam botol kosong. Padahal kenyataannya siswa sebagai 

subjek dalam proses pembelajaran sebenarnya sudah memiliki bekal pengetahuan. 

Dalam pembelajaran IPA diharapkan guru menerapkan pendekatan yang 

dapat memberi kesempatan kepada siswa agar dapat mengaitkan  materi baru  ke 

materi yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga dapat dikatakan sebagai 

pembelajaran bermakna, belajar bermakna  bermanfaat untuk memahami konsep. 

Untuk itu diharapkan agar guru selalu berusaha membantu siswa agar mereka 

dapat mencapai pemahaman yang sebaik-baiknya dengan memberi pengalaman 

konkret kepada siswa melalui pengamatan atau percobaan untuk memecahkan 

permasalahan IPA. Suyanto (2001) menambahkan bahwa peran guru  signifikan 



bagi keberhasilan  proses pembelajaran,  Guru di kelas diharapkan dapat tampil 

sebagai sosok yang menarik, dapat memotivasi siswa untuk berprastasi, dapat 

merumuskan pertanyaan yang memerlukan jawaban  secara kreatif, imajinatif, 

hipotetik dan sintetik. Menurut Arikunto (1977), guru adalah orang yang 

dipercaya  untuk menciptakan suasana kelas agar pembelajaran dapat berhasil, 

berkualitas dan bermakna. Dengan demikian pendekatan konstruktivisme  

diharapkan  dapat memecahkan masalah tersebut. 

Menurut pandangan ahli  konstruktivisme siswa belajar dengan cara 

mengkonstruksi  pengetahuan atau pemahaman yang baru tentang fenomena –

fenomena dari pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Pendekatan 

konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan 

hasil konstruksi siswa sendiri. Dengan demikian  pengetahuan  bukanlah tentang 

hal-hal yang terlepas dari pengamatan, tetapi merupakan ciptaan manusia yang 

dikonstruksi dari pengalamannya sendiri (Paulin Pannen. 2001)

Pengertian pendekatan konstruktivisme

Konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vigotsky,  keduanya 

menyatakan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi yang telah 

dipahami sebelumnya diolah melalui proses ketidakseimbangan dalam upaya 

memperoleh informasi baru. Lebih lanjut menurut Piaget dan Vigotsky juga 

menekankan adanya  hakikat  sosial dalam belajar. Keduanya menyarankan  

bahwa dalam belajar dibentuk kelompok kecil  yang anggota dalam kelompok 

tersebut hiterogen untuk mengupayakan terjadinya perubahan pengertian atau  

belajar.

Para ahli konstruktivisme memandang bahwa manusia belajar  dengan 

cara mengkonstruksi pengertian atau pemahaman baru tentang fenomena-

fenomena dari pengalaman yang telah dimiliki  sebelumnya.  Maka dari itu  para 

ahli pendidikan yang menggunakan konstruktivisme   sebagai suatu pendekatan  

lebih menekankan pentingnya  keaktifan siswa untuk membangun pengetahuan 

dan  pengertian melalui adanya saling keterkaitan antara apa yang sudah diketahui 

dengan apa yang sedang dipelajari (Pudyo, 1999). Lebih lanjut dinyatakan  bahwa 



kunci dari teori konstruktivisme adalah siswa belajar melalui informasi secara 

aktif untuk membangun  pengetahuan sendiri, membandingkan informasi yang 

baru dengan  pemahaman atau pengalaman yang telah dimiliki. Barba, (1995)

menambahkan bahwa pengetahuan ilmiah dibangun secara bertahap dari waktu 

ke waktu oleh siswa dalam konteks sosial melalui serangkaian interaksi, jika 

informasi baru berinteraksi dengan informasi lama sedemikian sehingga hasilnya  

merupakan kesadaran tentang apa yang sedang  dipelajari.

Teori konstruktivisme menganjurkan adanya peran siswa aktif baik aktif 

fisik maupun mentalnya dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme 

merupakan   pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa/student centered

instructions, peran guru membantu siswa dalam  menemukan fakta, konsep atau 

prinsip bagi diri siswa sendiri (Nur, 2000). Prinsip konstruktivisme  adalah bahwa 

pengetahuan  dibangun oleh siswa sendiri baik secara personal maupun sosial,  

pengetahuan tersebut diperoleh melalui aktivitas  siswa untuk bernalar. Siswa 

berinteraksi dengan lingkungan  menggunakan inderanya. Dengan melakukan 

penginderaan diharapkan siswa mampu mengkonstruksi gambaran obyek atau 

fenomena alam. Pendekatan konstruktivisme sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran IPA sebab dalam pembelajaranini,  siswa akan berpartisipasi secara 

aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

belajar mandiri,  siswa mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri, serta 

guru sebagai fasilitator, mediator dan manajer dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran Bermakna 

Belajar bermakna terjadi melalui  refleksi, pemecahan konflik, dialog, 

penelitian, pengujian hipotesis, pengambilan keputusan, dan dalam prosesnya 

tingkat pemikiran selalu diperbaharui sehingga menjadi semakin lengkap. Mursel 

dan Nasution, (1995) menyatakan berdasarkan hasil Penyelidikan membuktikan 

bahwa berhasil atau tidaknya  belajar tergantung  pada makna dari apa yang 

dipelajari.  Lebih lanjut dinyatakan bahwa pelajaran yang bermakna jika pelajaran 

tersebut atau masalah yang dipelajari itu riil atau berharga bagi siswa dan sejauh 



hubungan esensial  antara bagian-bagiannya  ditegaskan. Sehingga tugas 

mahasiswa adalah menangkap dan memahami hubungan dalam keseluruhannya.

Mengapa ditekankan pada pembelajaran bermakna?   sebab belajar adalah 

usaha mencari tahu dan menemukan makna atau pengertian. Contoh dalam 

mempelajari binatang maka mulai menyelidiki binatang, kemudian memorisasi 

suku kata, ada proses  pemecahan masalah dan sebagainya. Siswa termotivasi 

dalam belajar jika pembelajaran itu bermakna dalam kehidupan  siswa.  Belajar 

tidak berhasil jika siswa  melakukannya karena takut atau untuk menyenangkan 

hati guru.  Belajar akan memberi hasil yang autentik jika  melalui proses 

penyelidikan atau penemuan, dimula dengan hasrat atau keinginan untuk dapat 

mencapai jawaban  dari suatu permasalah dan berlangsung  dengan usaha 

eksperimental yang beraneka ragam guna memecahkan masalah yang harus 

dipelajari 

Prinsip-prinsip belajar menurut Mursel dan Nasution (1995), 1) Belajar 

selalu dimulai dengan suatu problem dan berlangsung sebagai usaha dalam 

memecahkan problem tersebut, 2) Proses belajar merupakan usaha untuk 

memecahkan suatu  masalah yang sungguh-sungguh dengan menangkap atau 

memahami hubungan antara bagian-bagian dari problem tersebut, 3) Belajar itu 

berhasil apabila disadari telah ditemukan  petunjuk  atau hubungan antara unsur-

unsur dalam  problem tersebut sehingga diperoleh pengetahuan atau pengertian. 

Pengetahuan atau pengertian tersebut dapat timbul dengan tiba-tiba, dapat pula 

secara berangsur-angsur atau bersusah payah. Untuk memperoleh pengertian 

diperlukan hubungan pengalaman yang konkret, artinya menjelaskan suatu 

pengertian hanya dengan kata-kata yang harus dihafalkan sering kurang berhasil. 

Namun demikian suatu pengertian dapat dipahami jika dibantu dengan contoh-

contoh konkret. Guru dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan selalu 

berusaha agar dapat membantu siswa untuk mencapai pemahaman yang sebaik-

baiknya dengan memberi pengalaman konkret kepada siswa melalui pengamatan 

atau percobaan untuk memecahkan permasalahan IPA melalui pendekatan 

konstruktivisme,  sehingga  pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa



Penerapan pendekatan  konstruktivisme dalam pembelajaran memiliki 

beberapa kelebihan antara lain: siswa menguasai konsep dasar, dapat 

menggunakan  keterampilan prosedural, mampu menginterpretasi data, mampu  

mensintesis informasi, mampu mengembangkan kreativitas siswa, serta siswa 

mampu memprediksi dan tumbuh sikap positip dalam pembelajaran.

     Menurut Herawati (1999) dalam belajar konstruktivisme siswa belajar 

tentang situasi nyata, sesuai  dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan 

demikian tidak hanya menghafal konsep namun juga melalui pengamatan, 

percobaan sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa memiliki 

perhatian penuh, dan tingkah laku siswa  terlihat lebih aktif. Pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme diharapkan siswa bersikap dan punya 

persepsi positip terhadap belajar, siswa menginterpretasikan pengetahuan baru 

dengan struktur pengetahuan yang dimiliki dengan cara mengklasifikasikan, 

membandingkan, melakukan analisis, dan memecahkan  masalah, serta siswa 

memiliki kebiasaan mental produktif, kritis, dan kreatif, serta mandiri.   

           Belajar berarti membentuk makna,  Makna diciptakan dari apa yang 

diobservasi, konstruksi tersebut dipengaruhi oleh  pengetahuan yang dimiliki. 

Proses belajar terjadi pada waktu ada kesenjangan  skema yang ada di otaknya,  

sedangkan Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa di dunia fisik dan 

lingkungannya, dan hasil belajar tergantung dari apa yang  telah diketahui siswa.

  Konstruktivisme Dalam Pembelajaran IPA

Pada hakikatnya IPA dapat dipandang dari tiga dimensi yaitu IPA sebagai 

proses, IPA sebagai produk dan pengembangan sikap ilmih. Ketiga dimensi 

tersebut saling terkait, pembelajaran IPA diharapkan dapat mengembangkan 

ketiga aspek IPA tersebut (Sri Sulistyorini, 2007).  Dalam pembelajaran IPA lebih 

menekankan pada proses  dengan alasan bahwa IPA berkembang dari hasil 

observasi manusia tentang fenomena alam  atau gejala alam baik gejala kebendaan 

maupun gejala peristiwa alam.  Dengan demikian  dalam pembelajaran IPA perlu 

diterapkan kegiatan-kegiatan agar  siswa mampu  menemukan pengetahuan atau 

konsep sendiri melalui pengalamannya sendiri dengan cara melakukan  



pengamatan, percobaan dan diskusi tentang gejala alam. Alternatif yang dapat 

ditempuh adalah dalam pembelajaran menerapkan pendekatan konstruktivisme. 

Konstruktivisme mengajarkan tentang sifat dasar bagaimana siswa belajar. 

Menurut konstruktivisme belajar adalah Constructing understanding  atau 

knowledge dengan cara mencocokkan fenomena, ide atau aktivitas yang baru 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki atau dipelajari. Kata kunci 

konstruktivisme adalah to construct. Dalam pembelajaran konstruktivisme peran 

guru membantu siswa agar informasi yang dipelajari menjadi bermakna bagi 

siswa yaitu dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

sendiri atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar  sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.  Guru memberi tangga untuk 

membantu siswa sehingga dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, 

namun demikian diupayakan agar siswa sendiri yang memanjat tangga tersebut

Karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut Nur  ( 2001) :

1. Pembelajaran ditekankan pada pembelajaran sosial, meliputi pembelajaran 

kooperatif atau pembelajaran berbasis penemuan

2. Pembelajaran memperhatikan pemagangan kognitif

3. Pembelajaran menekankan scaffolding

4. Pembelajaran menekankan Top-down

5. Pembelajaran memperhatikan generative learning

6. Pembelajaran dengan pengturan diri atau self regulated

7. Pembelajaran terbalik (Resiprokal),

Penjelasan masing-masing dari karakteristik pembelajaran konstruktivisme 

diimplementasikan dalam pembelajaran IPA sebagai berikut.

Pembelajaran kooperatif, dasar pemikiran pembelajaran kooperatif adalah 

siswa akan lebih mudah belajar  atau memahami konsep yang sulit, jika masalah 

tersebut dipecahkan atau didiskusikan bersama teman sebaya. Gambaran dalam 

pembelajaran ini adalah siswa belajar dalam kelompok untuk saling membantu 

dalam memecahkan permasalahan  IPA. Anggota dalam kelompok adalah 

hiterogen dalam hal kemampuan, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Jumlah 

anggota kelompok  kurang lebih 4 orang. Pembelajaran kooperatif  ada 4 model 



yaitu  model STAD ( Student Team Achievement Devision), Jigsaw, Investigasi 

Kelompok, dan Pendekatan Struktural ( Structural Approach).

Model STAD, dalam pembelajaran ini tim disusun hiterogen saling 

membantu satu sama lain belajar menggunakan bercagai cara misal tutorial, kuis, 

atau diskusi

Model jigsaw, pembelajaran model jiksaw siswa dikelompokkan , tiap 

kelompok beranggotakan 5 orang, anggota kelompok hiterogen, dalam model 

pembelajaran ini materi diberikan dalam bentuk teks, setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu. Anggota kelompok lain 

belajar topik yang sama, mereka berkumpul dan diskusi tentang topik tersebut. 

Setelah selesai diskusi dengan kelompok lain, anggota kelompok tersebut kembali 

ke kelompoknya selanjutnya mengajarkan kepada anggota kelompoknya.

Model investigasi kelompok, pembelajaran model investigasi kelompok  

siswa bekerja sama dalam kelompok,  tiap kelompok beranggotakan 5 orang, 

anggota kelompok hiterogen,  siswa selain bekerja sama juga dilibatkan dalam 

perencanaan topik untuk dipelajari dan prosedur penyelidikan yang digunakan.

Model Pendekatan struktural,  dalam pembelajaran ini tim ditekankan pada 

tujuan sosial dan tujuan akademik. Model ini ada 4 langkah pembelajaran yaitu:  

1) penomoran: guru membagi kelompok beranggotakan 3-5 orang siswa, tiap 

anggota kelompok diberi nomor 1-5 orang, 2) guru mengajukan pertanyaan 3) 

siswa menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan  bahwa 

tiap anggota tim mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, 4) guru memanggil 

satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai  mengacungkan jari

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

Pembelajaran berbasis penemuan. Pada pembelajaran ini siswa didorong 

untuk terlibat aktif baik fisik maupun mentalnya melakukan pengamatan atau 

percobaan, dan diskusi untuk menemukan perolehan atau untuk menemukan 

konsep IPA. Peran guru dalam pembelajaran berbasis penemuan sebagai 

fasilitator dan motivator dan organisator (Slavin, 1997). Pembelajaran  berbasis 

penemuan memiliki beberapa keuntungan antara lain memacu siswa inging tahu, 

memotivasi siswa untuk terus bekerja sehingga dapat menemukan sendiri 



jawabannya, siswa dapat memecahkan masalah secara mandiri,  terampil berpikir 

kritis. Pembelajaran berbasis penemuan mendorong siswa agar dapat menemukan 

konsep untuk dirinya sendiri. Keuntungan belajar penemuan adalah memacu  

keingintahuan siswa tentang materi yang sedang dipelajari,  dapat memotivasi 

belajar siswa untuk  mampu memecahkan masalah sendiri secara mandiri, di 

samping itu juga  pada diri siswa berkembang keterampilan berpikir, karena siswa 

melakukan analisis terhadap informasi yang diterimanya

Pembelajaran menerapkan pemagangan kognitif, berdasarkan teori 

Vigotsky dalam Slavin, (1997) pada pembelajaran yang ditekankan pada 

pemagangan kognitif adalah selama proses belajar seseorang  akan memperoleh 

pengetahuan dan keahlian tahap demi tahap selama berinteraksi dengan seorang 

pakar. Yang dimaksud pakar dapat  seseorang yang dianggap lebih dewasa dari 

segi umur atau seseorang yang lebih menguasai bidang yang sedang dipelajari.

Sebagai contoh dalam pemagangan kerja seseorang didampingi oleh seorang 

pekerja yang sudah lebih berpengalaman yang berfungsi sebagai model.  

Pendampingan ini secara berangsur-angsur atau bertahap akan 

mensosialisasikannya ke dalam norma atau perilaku profesi tersebut. Dalam 

pembelajaran ini guru melakukan dukungan tahap demi tahap untuk belajar 

memecahkan masalah (scaffolding).

Pembelajaran menekankan scaffolding. Dalam pembelajaran ini  guru 

sebagai agen budaya yang memandu siswa sehingga siswa akan menguasai secara 

tuntas keterampilan yang harus dikembangkan  berkaitan dengan fungsi kognitif 

yang lebih tinggi.  Implementasi konsep scaffolding  misalnya berupa pemberian 

bantuan yang lebih terstruktur kapada siswa dengan maksud siswa lebih 

bertanggung jawab atas dasar keputusannya sendiri. 

Konsep pembelajaran Top-down. Pada pembelajaran ini siswa diberi tugas 

menyelesaikan masalah yang kompleks. Mereka diberi bantuan secukupnya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Keterampilan untuk dapat menyelesaikan 

masalah yang baru dapat ditemukan dan dipelajari kemudian. Jadi dalam 

pembelajaran ini siswa tidak diberi bantuan sedikit demi sedikit komponen dari 

tugas yang kompleks, dan selanjutnya suatu saat diharapkan  siswa dapat 



menyelesaikan tugas kompleks tersebut memanfaatkan komponen–komponen 

kecil yang sudah dipelajari terdahulu. Konsep Top-down sesuai untuk 

pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran terbalik (Resiprocal), pembelajaran berdasarkan prinsip 

pengajuan pertanyaan. Pembelajaran ini utamanya bagi mahasiswa yang rendah 

hasil  belajarnya dalam memahami  materi pelajaran. Pengajaran terbalik 

(Reciprocal Teaching) menghendaki  guru menjadi model  dan membantu siswa 

mengembangkan keterampilan kognitif dengan menciptakan pengalaman belajar. 

Dalam proses pembelajaran siswa diajarkan empat strategi pemahaman 

pengaturan diri spesifik yaitu  perangkuman, pengajuan pertanyaan, 

pengklasifikassian, dan peramalan (prediksi).  Pada saat proses pembelajaran  

situasi terbalik, yaitu siswa yang mengambil giliran melaksanakan peran guru. 

Sedangkan guru  memberi dukungan, umpan balik, dan semangat ketika siswa 

belajar menggunakan strategi tersebut. 

Berikut disajikan  tahap kegiatan dan aktivitas  yang dilakukan guru pada 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme menurut 

Martin, dkk, (1997)

Kegiatan Aktivitas Guru

Eksplorasi Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

secara aktif  dalam proses pembelajaran dengan  

melakukan eksplorasi  dengan seluruh 

pengetahuannya. Mendorong terjadinya kerjasama 

dalam kelompok  selama penyelidikan  dilakukan 

dan menyodorkan beberapa pertanyaan.

Eksplanasi Berinteraksi dengan siswa untuk  menggali ide-

idenya. Memberikan pertanyaan agar siswa dapat 

melakukan refleksi terhadap  hal yang telah 

dipelajari. Membantu siswa  menggunakan idenya 

yang muncul dari eksplorasi untuk mengkonstruk  

konsep dan pengertian yang dapat dipahaminya



Ekspansi Membantu siswa mengembangkan idenya melalui 

aktivitas fisik dan mentalnya.  Membantu siswa 

mengembangkan  keterampilan proses ilmiah.  

Mendorong  tejadinya komunikasi melalui 

kerjasama  dalam kelompok dan  pengalaman yang 

lebih mengenai alam dan teknologi.

Evaluasi Mengevaluasi konsep dengan menguji perubahan 

pada pikiran siswa dan penguasaan keterampilan 

proses ilmiah. Menggunakan Hands-on assesment, 

pictoral problem solving, dan reflective  

questioning. Mendorong siswa agar tertarik pada 

ide/pemikiran temannya.

Penutup

Kesimpulan

Sesuai hakikat IPA Pembelajaran IPA dapat dipandang dari aspek proses, 

produk, dan sikap ilmiah. Untuk dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut 

guru dapat menerapkan pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme.

Menurut konstruktivisme,  belajar merupakan  proses aktif  bagi siswa 

untuk mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Belajar 

juga merupakan proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman  atau informasi 

yang dipelajari dengan pengertian  yang sudah dimiliki siswa . 

Pembelajaran konstruktivisme siswa aktif menyusun sendiri konsep IPA 

dalam struktur kognitifnya, dengan cara mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

kehidupan nyata siswa melalui pengamatan dan percobaan. Peran guru  sebagai 

fasilitator, sebagai model dalam pembelajaran  melalui diskusi kelompok, diskusi 

klasikal,  sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 



Pembelajaran bermakna sejauh dalam pembelajaran tersebut masalah itu 

riil atau berharga bagi siswa dan sejauh hubungan esensial antara bagian-

bagiannya ditegaskan, sehingga  tugas siswa adalah menangkap dan memahami 

hubungan dalam keseluruhan itu.

Pendekatan konstruktivisme memandang bahwa  pengetahuan tidak barada  

di luar pikiran, melainkan merupakan sesuatu yang berada di dalam pikiran 

manusia. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari pikiran  guru kepada siswa 

tetapi siswa sendiri yang mengkonstruksi pengetahuan tersebut atau setiap orang 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri.

Saran

Pembelajaran konstruktivisme  menuntut guru lebih kreatif  dalam 

menciptakan pembelajaran yang inovatif, kegiatan ini perlu diterapkan di sekolah  

dengan maksud pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa.

Dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme, kegiatan  yang dilakukan dalam pembelajaran hendaknya dipilih, 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual  siswa.

Agar pembelajaran bermakna bagi siswa maka hendaknya guru dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dapat mengaitkan dengan situasi nyata dengan 

lingkungan sekitar
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