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Kecenderungan Dalam Pembentukan Pengetahuan 

Setidaknya ada tiga kecenderungan pokok tentang 
bagaimana seseorang menjelaskan apa dan bagaimana 
pengetahuan itu terbentuk. Ketiga hal tersebut adalah (1) 
pengetahuan sebagai fakta, (2) pengetahuan sebagai suatu 
proses konstruksi, dan (3) perlunya skim yang lebih lengkap 
(Shapiro, 1994). 

Pengetahuan sebagai fakta. 

Gagasan bahwa pengetahuan adalah sudah ada sebagai 
suatu fakta dikemukakan oleh Francis Bacon. Pengetahuan 
ilmiah dipandang sebagai suatu proses induksi, yang diperoleh 
melalui pengamatan atas suatu obyek. Melalui pengamatan 
yang sistematis, para ilmuan dapat sampai kepada sebab
sebab umum dan kebenaran. Menurut beliau, sains dipandang 
sebagai suatu kegiatan pengumpulan pengetahuan obyektif, 
dan proses induksi lewat pengamatan inilah yang disebut 
sebagai metode ilmiah.Adapun langkah-langkah yang 
diperlukan untuk menemukan pengetahuan tersebut adalah 
melakukan pengamatan atau observasi, membuat pemyataan 
umum atau hipotesis, menguji kebenaran hipotesis, 
menggunakan hipotesis untuk penyelidikan lebih lanjut, dan 
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mengangkat hipotesis yang berlaku umum menjadi suatu teori 
atau hukum. 

Pengetahuan sebagai konstruksi 

Pengetahuan bukanlah suatu fakta yang sudah ada dan 
tinggal didapatkan. Pengetahuan merupakan konstruksi atau 
bentukan dari individu yang sedang mempelajarinya. 
Pengetahuan adalah suatu proses, dan bukanlah fakta yang. 
sifatnya statis, tetapi selalu melekat pada indvidu yang 
mempelajarinya. Cahaya adalah fakta, yang semula difahami 
sebagai sinar yang berjalan lurus, tetapi pada perkembangan 
selanjutnya orang mengkonstruksi bahwa cahaya adalah 
partikel, gelombang, atau paket energi. Jadi jelas bahwa ada 
konstruksi pengetahuan dari individu-individu tersebut. 

Perlu skim yang menyeluruh 

Bagi individu perlu adanya skim yang lebih menyeluruh untuk 
dapat menjelaskan aspek-aspek dari suatu kenyataan. Dalam 
ilmu pengetahuan, pergeseran paradikma sering sekali terjadi 
karena adanya konsep baru yang dapat menjelaskan suatu 
kejadian yang lebih lengkap dari sebelumnya. Sebagai contoh, 
berabad-abad lamanya teori Newton dapat menjelaskan gerak 
benda-benda yang besar tetapi belum dapat menjelaskan 
gerak dalam lingkup benda mikro seperti atom dan elektron. 
Dalam teori relativitasnya, Einstein mengajukan skim baru 
yang dapat menjawab persoalan baru tersebut. Dalam hal 
ini Einstein telah mengubah aturan dan pengetahuan lamanya 
(Shapiro, 1994). Dalam persoalan ini paradigma Einstein yang 
baru dapat menjelaskan secara lebih lengkap, baik untuk 
gerak benda yang besar maupun yang mikro. 
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Pembelajaran Matematika 

Pada dekade 70-an dan 80-an kegiatan pembelajaran 
matematika masih banyak memusatkan perhatian kepada 
siswa untuk memasukkan pengetahuan kedalam kepala siswa 
dan bukan kepada usaha membimbing siswa membangun 
atau mengkonstruksi konsep yang sesuai untuk menganalisis 
pengalaman siswa, meskipun pada saat itu teori-teori belajar 
telah mulai melihat anak didik sebagai subyek yang perlu 

dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan kegiatan 
belajar. Pendekatan yang demikian umumnya akan 
menimbulkan rasa bosan dan kecewa di kalangan siswa 
(Lawler, 1985; Whitney, 1985). Tentu tidak mengherankanjika 
sering terdengar suara-suara seperti pelajaran matematika 
di sekolah terlalu abstrak, teoritis, penuh dengan lambang
lambang, rumus-rumus rumit yang membingungkan, dan 
penuh dengan informasi. 

Penelitian-penelitian pendidikan matematika sebelum tahun 
80-an juga masih banyak dipengaruhi oleh faham 
behaviourisme. Faham ini menganggap bahwa ide atau 
konsep sebagai suatu obyek yang begitu saja dapat 
dipindahkan dari satu individu kepada individu yang lain. Oleh 
karena itu tidak mengherankan bahwa ban yak penelitian yang 
menekankan perhatian pada hubungan langsung antara 
kegiatan belajar dan mengajar. Penelitian tidak mencoba 
mengenal secara pasti skim yang dipunyai oleh siswa. Dalam 
konteks ini, peneliti biasanya merancang dua atau lebih 
metode dengan salah satu daripadanya sebagai kelompok 
kontrol. Setelah ada perlakuan dan pengukuran, peneliti 
melakukan uji statistik untuk mengetahui ada tidaknya hasil 
yang signifikan diantara kelompok. Dalam konteks seperti itu, 
signifikansi sama sekali tidak berhubungan dengan masalah 
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pendidikan, melainkan apakah perbedaan hasil itu cukup besar 

sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kebetulan karena 

kelompok yang satu terdiri dari siswa yang lebih baik daripada 

kelompok yang lain. Dalam penelitian ini, perbedaan individu 

justru dipandang sebagai suatu gangguan. lni adalah suatu 

istilah yang merendahkan, yang tidak mendorong peneliti 

untuk melihat lebih jauh dari sumbernya (White,1993). Untuk 

itulah pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat 

membangun sendiri pengetahuan matematiknya perlu 

dibudayakan, dan untuk itulah perlunya setiap pengajar 

memahami konstruktivisme. 

Prinsip Dasar Konstruktivisme 

Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi dari 

kita sendiri. Von Glasersfeld (1991) menyatakan bahwa 

pengetahuan bukanlah suatu salinan atau replikasi dari 

kenyataan (realitas) yang ada. Pengetahuan selalu sebagai 

akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui 

kegiatan seseorang .Dewasa ini konstruktivisme telah 

berkembang dengan pesat dan menjadi satu pendekatan yang 

mendapat perhatian luas di kalangan ahli pendidikan barat 

(lihat Steffe & Gale, 1985; von Glasersfeld 1991) khususnya 

di bidang pendidikan sains dan matematika. Konstruktivisme 

merupakan satu pendekatan psikologi yang berlandaskan 

epistemology genetic (Piaget, 1967) yang melibatkan kajian 

tentang perubahan perkembangan manusia dalam proses 

mengetahui, memberi perhatian kepada sejarah, ciri dasar, 

dan proses perkembangan pengetahuan yang dipunyai oleh 

individu dan bukan kepada komitmen metafisik. Perkataan 

genetik dalam konteks ini dimaksudkan sebagai perkembangan, 

manakala epistemology sebagai kajian tentang ciri pengetahuan 
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-clan cara memperoleh pengetahuan tersebut. 

Satu cara untuk memahami konstruktivisme adalah dengan 
mempelajari prinsip dasar pendekatan yang digunakan. 
Prinsip dasar yang digunakan adalah seperti yang diutarakan 

oleh von Glasersfeld (1995), yang selanjutnya dikenal sebagai 
prinsip von Glasersfeld. Prinsip tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Pengetahuan tidak diterima secara pasif apakah melalui 
deria atau komunikasi tetapi dikonstruksi oleh individu yang 
berfikir secara aktif. 

2. Fungsi kognisi adalah adaptif yang berperan dalam 
mengorganisasikan pengalaman seseorang dan bukan 
dalam menemui realitas ontologi yang obyektif. 

Prinsip pertama yang dikemukakan konstruktivisme 

melibatkan metafora konstruksi atau pembentukan. Metafora 
konstruksi ini melihat pemahaman sebagai konstruksi dari 
struktur konsepsi yang tertentu. Aktivitas mengetahui sesuatu 
ha I tidak melibatkan usaha mereplikasikan informasi tertentu 

yang terdapat dalam persekitaran luar atau membawa masuk 
bahan dari persekitaran ke dalam mental. Untuk memahami, 

seseorang perlu melakukan konstruksi yang tertentu dan 
proses konstruksi tersebut tidak sama dengan proses 

penyerapan, replikasi, salinan atau pemindahan informasi dan 
pengetahuan dibangun oleh setiap individu yang aktif. 

Pengetahuan atau pemikiran manusia berkembang secara 

perlahan-lahan melalui satu seri transformasi. Dalam 
transformasi itu, satu struktur konsepsi akan diubah secara 

perlahan-lahan untuk membentuk struktur konsepsi yang lebih 
"canggih". Dengan kata lain, strukur konsepsi yang canggih 
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tidak terbentuk secara serta-merta. Sebaliknya, suatu struktur 
konsepsi mempunyai sejarah tersendiri dalam arti kata unsur
unsur yang mendasari struktur tersebut merupakan 
transformasi dari unsur-unsur sebelumnya. Ringkasnya, 
sembarang struktur konsepsi yang baru adalah terbentuk dari 
penyusunan (organisasi) atau pengubahsuaian (modifikasi) 
struktur sebelumnya. 

Pendekatan Piaget dan Konstruktivisme 

Jean Piaget dianggap sebagai peletak dasar untuk 
pendekatan konstruktivisme pada abad ini, yang 
menempatkan konstruktivisme sebagai satu pendekatan 
psikologi genetik (Piaget, 1967). lstilah epistemofogi genetik 
yang diajukan bertumpu pada pengetahuan manusia dan 
bukan pada tingkah laku manusia. Epistemologi genetik 
tersebut digunakan untuk merujuk kajian tentang asal-usul 
pengetahuan dalam perkembangan anak. Adapun tujuannya 
adalah untuk mengkaji transformasi pengetahuan anak dari 
satu tahap yang kurang sofistikated (kurang mantap dan 
kurang kompleks) kepada tahap yang lebih sofistikated. Hal 
ini berarti menekankan pada bagaimana proses konstruksi 
suatu pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan yang 
sudah ada pada anak. 

Skim dan Pembentukan Pengetahuan 

Menurut konstruktivisme, skim merupakan bahan dasar 
pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu (von 
Glasersfeld, 1980; Piaget, 1980; Steffe & cobb, 1984). Piaget 
mendefinisikan skim sebagai satu corak tingkah-laku atau 
tindakan umum yang dapat diulangi atau digeneralisasikan 
melalui penggunaan kepada obyek-obyek baru. Himpunan 
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skim yang dipunyai oleh seorang individu pada suatu saat 

tertentu disebut dengan struktur kognitif. Dunia mental 

seorang individu ditandai oleh struktur kognitif yang 

dipunyainya. Struktur kognitif tersebut tidaklah pasif, tetapi 

bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan secara 

kualitatif dan kuantitatif melalui dua proses adaptasi yang 

saling melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Piaget, 

lnhelder, dan Sinclair (1968) menegaskan sbb: 

Skim adalah alat asimilasi, dan dengan itu merupakan satu 
generalisasi. Oleh karena itu skim telibat dalam setiap aktivitas 
kecerdasan ..... Bagaimanapun, setiap skim perlu menyesuaikan 
dirinya dengan situasi yang tertentu supaya penggunaannya 
mengimplikasikan satu bentuk keseimbangan antara asimilasi 
dengan akomodasi. 

Secara lebih khusus, skim pikiran merupakan satu bentuk 

aktivitas pikiran yang digunakan oleh siswa sebagai bahan 

mentah dalam proses refleksi dan pengabstrakan. Sedangkan 

von Glasersfeld (1980) menyatakan bahwa skim dapat 

dianggap sebagai satujujugan peristiwa dasaryang memuat 

tiga bagian: 

Bagian pertama berperan sebagai pencetus atau penyebab. 
Dalam konteks skim tindakan bagian pertama ini bersepadan 
secara kasar dengan konsep "rangsangan" yang dikemukakan 
oleh faham behaviourisme, yaitu corak motor deria. Bagian 
kedua yang menyusuli bagian pertama, adalah tindakan ("gerak 
balas") atau satu operasi (aktivitas pengkonsepan). Bagian ktiga 
pula adalah apa yang dinamakan dengan keputusan atau 
aktivitas lanjutan (yang bersepadan secara kasar dengan 
konsep "peneguhan" dalam faham behaviourisme. 

Perlu ditegaskan bahwa analisis von Glasersfeld tentang ciri

ciri skim pikiran perlu difahami dengan baik. Situasi tersebut 

tidak boleh dianggap sebagai berada di luar pemikiran individu. 

Dalam konteks ini, konsep pencetus yang dikemukakan oleh 

konstruktivisme adalah berbeda dengan konsep rangsangan 

yang dikemukakan oleh behaviourisme. Menurut konstruk-
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tivisme, suatu situasi atau rangsangan hanya dapat dianggap 
sebagai pencetus bagi satu skim pikiran apabila situasi atau 
rangsangan terse but diasimilasikan kedalam struktur kognitif 
seorang individu. 

Piaget, lnhelder, dan Sinclair (1968) dan Nik Azis (1996) 
menghubungkan konstruksi suatu skim dengan proses 
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mentafsir 

pengalaman baru dengan menggunakan skim yan sedia ada, 
dimana proses itu tidak akan meng ubah struktur sesuatu skim. 
Bagaimanapun proses tersebut mempengaruhi perkembang
an sesuatu skim dan memungkinkan skim tersebut menjadi 
lebih "canggih". Pengalaman baru tidak dapat diasimilasikan 
kedalam struktur kognitif yang ada jika pengalaman baru 
tersebut tidak dapat ditafsir dan difahami oleh individu. 
Kegagalan struktur kognitif yang ada untuk mengasimilasikan 
sesuatu pengalaman akan mencetuskan konflik kognitif. 

Akomodasi merupakan satu bentuk transformasi yang 
mengakibatkan pembentukan skim baru, perubahan atau 
penyesuaian skim yang ada, atau pembagian sesuatu skim 
kepada beberapa subskim yang tertentu untuk memberikan 
makna pada pengalaman baru. Ketidakseimbangan dalam 
struktur kognitif terjadi apabila seseorang individu meng
asimilasikan pengalaman baru kedalam struktur kognitif yang 
ada. Jika keseimbangan dikembalikan dan hasil dari peng
gunaan struktur yang sedia ada dikembalikan lagi, maka tiada 
pembelajaran telah berlaku a tau terjadi (Steffe, 1991 ). 
Pembelajaran tersebut berlaku atau terjadi apabila struktur 
tersebut mengalami pertukaran atau penyesuaian untuk 
memberi makna kepada pengalaman baru dan mengakibat
kan keseimbangan dikembalikan (Smock, 1981; Steffe, 1991 ). 
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Konflik kognitif pula te~adi apabila sesuatu pengalaman baru 

tidak dapat diasimilasikan ke dalam struktur yang ada. 

Keadaan semacam ini mendorong seseorang individu untuk 

mengubah atau menyesuaikan skim yang sedia ada untuk 

membentuk skim baru melalui proses akomodasi guna 

mentafsir pengalaman baru terse but. 

Konstruktivisme yang radikal berpendapat bahwa bahasa 

bukan cara untuk memindahkan struktur konsepsi dari guru 

kepada siswa, tetapi sebagai cara untuk berinteraksi diantara 

mereka.Dalam sembarang komunikasi diantara dua individu 

isyarat dapat dihantarkan diantara orang yang berkomunikasi, 

tetapi bukan makna yang diharapkan atau makna yang 

ditafsirkan. ltulah sebabnya mengapa interaksi sosial tidak 

dapat menyebabkan berlakunya pembelajaran seperti yang 

diharapkan oleh orang yang menghantar isyarat. Bagi pihak 

pendengar, isyarat yang dihantarkan perlu ditafsirkan untuk 

membentuk makna. Belum tentu makna yang dibangun oleh 

pelajar adalah sepadan dengan makha yang ditafsirkan oleh 

pengajar. Menurut Cobb (1988), perkataan, tindakan, atau 

obyek tidak mempunyai sembarang makna jika tidak ada 

individu yang membuat penafsiran tentang hal tersebut. Von 

Glasersfeld (1983) berpendapat bahwa sembarang aktivitas 

memberi makna atau mentafsir sesuatu pengalaman 

melibatkan penafsiran seseorang tentang perkara tertentu. 

Akivitas memberi makna atas tingkah Jaku lisan dan bukan 

lisan yang dipaparkan oleh siswa melibatkan unsur sebagai 

berikut: 
1. Pengajar atau pengkaji yang aktif (P), 

2. Obyek, peristiwa, atau fenomena (F) yang diperhatikan 

dan dialami oleh P, 

3. Aktivitas khusus (memberi makna atau mentafsir) 
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yang dilakukan oleh P, 
4. Hasil aktivitas khusus (H) yang bukan merupakan 

sebagian pengalaman P begitu saja tentang F, tetapi 
berkaitan dengan F melalui beberapa saling 
hubungan yang diketahui oleh P. 

Model Tingkah Laku Sebagai Skim 

Seorang pengajar matematika harus mampu mengidentifikasi 
skim matematika siswa sewaktu proses pembelajaran 
berlangsung. Dengan mengetahui skim tersebut, tentunya 
akan sangat memudahkan bagi seorang pengajar dalam 
memberikan bantuan yang tepat kepada siswa untuk 
mengatasi kelemahan yang ada pada siswa tersebut. 
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahawa masih jarang 
pengajar yang mau atau mampu secara sadar mengenal 
secara pasti skim matematika yang dipunyai oleh siswa. 
Banyak pengajar yang sudah puas jika siswanya menjawab 
secara benar atas pertanyaan yang diajukan oleh pengajar 
tanpa harus mengetahui bagaimana jawaban tersebut 
diperoleh. Jika kita mengingat kembali pelajaran matematika 
di sekolah tempo dulu, hampir tidak pernah pertanyaan
pertanyaan seperti ini muncul dalam kelas. Bagaimana kamu 
memperoleh 7 - 3 = 4 tersebut; Bagaimana anda dapat 
menunjukkan bahwa 7 - 3 = 4 itu; Adakah cara lain untuk 
memperoleh hasil itu?; Mengapa anda menggunakan cara 
tersebut; Diantara cara yang anda gunakan manakah yang 
lebih efisien, dan sebagainya. Yang biasanya muncul adalah 
sebagai berikut: Jika siswa menjawab benar respon guru 
adalah bagus, pintar, dan jika salah diberi komentar "dasar 
bodoh" begitu saja tidak tahu, anak ini memang bodoh apa 
yang saya berikan lain juga yang ditangkap. Pengajar yang 
konstruktif selalu akan berefleksi misalnya, mengapa anak 
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saya dapat menjawab begitu, bagaimana dia sampai pada 

jawaban itu, saya harus tahu skim matematika anak tersebut 

dan sebagainya. 

Dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, 

umumnya siswa memberikan gerak balas entah dalam bentuk 

lisan ataupun bukan lisan yang semua itu merupakan data 

bagi seorang pengajar. Data tersebut tentunya harus 

ditafsirkan oleh pengajar sehingga diperoleh suatu model bagi 

skim tertentu yang dipunyai oleh siswa pada saat itu. Skim 

yang dipunyai oleh seorang siswa tidak merupakan sesuatu 

yang dapat diamati secara langsung, tetapi skim tersebut 

hanya wujud dalam pikiran siswa. Oleh karena itu, pengajar 

yang ingin membangun model skim yang dipunyai oleh siswa 

perlu membuat andaian bahwa terdapat pengalaman siswa, 

apakah dalam bentuk tindakan atau operasi yang bersifat 

lazim dan menjadi kebiasaan bagi siswa tertentu. Pola-pola 

tindakan dan operasi yang berlaku secara berulang kali dan 

relatif tetap dalam setiap situasi yang diperhatikan menjadi 

dasar untuk pembentukan model skim yang dimiliki oleh 

individu. Dengan kata lain, model yang dibangun adalah 

tafsiran pengajar sendiri dan berbeda dengan realitas 

pengetahuan yang betul-betul dipunyai oleh siswa. Pengajar 

tidak dapat membandingkan model yang dibangun dengan 

persepsi dan kosepsi siswa dengan apa yang sebenarnya 

berlaku dalam kepala siswa karena persepsi dan konsepsi 

siswa bukan merupakan sesuatu yang dapat diperhatikan 

secara empiris. Oleh karena itu model yang dibangun oleh 

pengajar adalah secocok dan bukan sepadan dengan apa 

yang sebenarnya berlaku dalam pemikiran siswa. Model yang 

paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk 

mentafsir tingkah laku siswa dalam berbagai konteks yang 
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berbeda. Oleh karena itu ketrampilan pengajar matematika 
dalam membangun model skim matematika sangat diperlukan. 
Dengan mengetahui model skim matematika yang dipunyai 
oleh siswa, pengajar dapat merancang pembelajaran yang 
sesuai dengan model yang dipunyai oleh siswa. Dengan 
demikian ketrampilan pengajar melakukan wawancara klinis 
terhadap siswa menjadi sang at penting sebagai sarana untuk 
mengenal skim tersebut. 

Seorang pengajar matematika perlu memahami siswa secara 
menyeluruh sebelum dapat menolong apa yang menjadi 
masalahnya dalam pembelajaran. Dengan informasi yang 
lengkap tentang kelemahan-kelemahan atau bahkan keungg ulan
keunggulan yang ada pada siswa seorang pengajar mate
matika dapat membuat gambaran yang baik tentang skim 
matematika yang dipunyai siswa. lnformasi ini sangat diper
lukan bagi pengajar untuk dapat memberikan bantuan yang 
tepat atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, atau 
mengarahkan siswa dalam rangka mengubah konsepsinya 
jika konsepsi yang dipunyai oleh siswa belumlah tepat. Piaget 
mengembangkan kaedah wawancara klinis untuk memperoleh 
tiga tujuan yang menjadi dasar kajian tentang perkembangan 
kognitif siswa, yaitu menggali aktivitas intelektual yang 
digunakan siswa dalam berbagai konteks, menguraikan ciri 
dan organisasi proses kognitif yang menjadi dasar aktivitas 
intelektual tersebut, dan menilai kecakapan kognitif, yaitu 
kebolehan individu yang paling tinggi pada peringkat 
perkembangan kognitif semasa. 

Dalam penelitian tentang pengurangan bilangan bulat "a-b" 
yang saya lakukan beberapa waktu yang la!u, ada banyak 
skim pengurangan bilangan bulat bentuk "a-b" yang dipunyai 
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oleh siswa kelas 1 dan 2 di sebuah Sekolah Oasar kota 

Salatiga. Salah satu skim saya namakan dengan "skim 

pemasangan satu-satu". Pengurangan bilangan bulat "a-b" 

ditafsirkan sebagai berikut: 

1. Pencetus: adanya dua himpunan, di mana satu 

himpunan mempunyai b anggota dan himpunan yang 

lain mempunyai b anggota. 

2. Operasi dan tindakan: melakukan pemasangan satu~ 

satu diantara anggota dalam himpunan tersebut. 

3. Hasil yang diharapkan: banyaknya anggota himpunan 

yang tidak mempunyai pasangan. 

Sebagai gambaran inilah yang dila1'\ukan oleh siswa sewaktu 

soai par:gurangan diberikar: . 

1 ? - 3 dihitung denga~ ··:7.1;3 sebagai berikut 

0 0 0 0 OD 0 

0 0 0 

Yang tidak punya pasangan em pat, jadi 7 - 3 = 4 

2 !bu mempunyai 8 butir telur dan diberikan kepada 

\etangga 3 butir. Berapa butir telur lbu yang masih 
• . ? '.-=rsJsa . 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

Yang tidak punya pasangan enam, jadi 3 - 9 = 6. 

3. 3 - 9 dihitung dengan cara sebagai berikut 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yang tidak punya pasangan enam, jadi 3-9 = 6. 
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Skim pemasangan satu-satu antar himpunan tersebut begitu 

kuat pada siswa sehingga semua masalah pengurangan 

diselesaikan dengan cara terse but. Menurut guru, cara tersebut 

sama sekali tidak pemah diajarkan kepada siswa. Guru menjadi 

heran ketika saya mengutarakan bahwa cara tersebut dipunyai 

oleh beberapa siswa. Tugas sebagai seorang guru adalah 

memfasilitasi aktivitas atau mengintervensi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat mengubah konsepsinya sendiri. Tidak 

menyalahkan dengan komentar-komentar seperti "anak ini 

memang bodoh, sudah diajar berkali-kali masih juga tidak 

dapat menyelesaikan". lni dapat saja terjadi jika guru hanya 

puas atas jawaban benar yang diberikan siswa tanpa 

mengetahui skim matematika yang dipunyai oleh siswa. 

Model Pengajaran Konstruktivisme 

Pengajaran matematika berdasarkan konstruktivisme 

mengikuti adanya keyakinan bahwa siswa harus terlibat aktif 

dalam proses memadukan pengetahuan ke dalam suatu 

bentuk terstruktur, tidak hanya sekedar menerima 

pengetahuan itu. Siswa harus memikirkan secara hati-hati 

setiap langkah dalam proses belajar tersebut. Siswa perlu 

mengembangkan ide-ide baru, untuk membuat identifikasi apa 

yang akan dijelaskan, untuk merumuskan suatu hipotesis, 

dan merancang cara pengujian yang cocok, mengkritisi hasil

hasil dan kesimpulan serta untuk mengidentifikasi serta 

merancang hubungan antar berbagai konsep. Oleh karena itu, 
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hal yang pokok dalam pengajaran matematika berdasarkan 

konstruktivisme adalah keterlibatan mental siswa di dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Sebagai suatu pendekatan untuk memikirkan pengetahuan 

yang dipunyai oleh individu dan proses mengetahui tentang 

sesuatu hal, konstruktivisme tldak mengajukan sembarang 

model pengajaran yang khusus. Bagaimanapun, individu yang 

terlibat dengan aktivitas pendidikan dapat menggunakan 

prinsip dasar konstruktivisme untuk menciptakan model 

pengajaran yang tertentu. Dalam proses mengkonsepsikan 

pengajaran yang konstruktif terdapat dua konsep yang perlu 

difahami, yaitu pengajar yang konstruktifdan pengajaran yang 

konstruktif 

Pengajar matematika yang konstruktif adalah pengajar yang 

mau meneliti dan mengenal secara pasti pengetahuan 

matematika yang dikonstruksi oleh siswa dan berinteraksi 

dengan mereka dalam ruang pembelajaran yang didasarkan 

pada hipotesis yang dikonstruksi tentang skim matematika 

yang dipunyai oleh siswa. Pengajar perlu mengadakan 

adaptasi pada siswa dan bukan sebaliknya mengaharapkan 

siswalah yang mengadakan adaptasi kepada pengajar. 

Aktivitas yang mempunyai potensi pembelajaran dengan 

kadar konstruktivisme yang tinggi adalah aktivitas yang 

diciptakan oleh pengajar berdasarkan pada model 

pengetahuan matematika yang dipunyai oleh siswa semasa 
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itu dan bukan aktivitas yang disediakan oleh pengajar 

berpandukan pada kurikulum yang tetap. Aktivitas yang 

disajikan oleh pengajar matematika yang konstruktif disebut 

pengajaran matematika yang konstruktif. 

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat difahami bahwa 

setiap pengajar matematika yang mengikuti konstruktivisme 

dapat menghasilkan spesimen-spesimen pengajaran yang 

berbeda-beda. Bagaimanapun spesimen-spesimen tersebut 

memberi perhatian kepada beberapa perkara umum yang 

sama dalam merancang pelajaran matematika supaya 

pembelajaran menjadi lebih produktif. Beberapa perkara 

tersebut adalah penciptaan model kerja yang berpandukan 

skim atau corak pemikiran siswa, penyediaan situasi yang 

relevan , dorongan terjadinya refleksi, dan penciptaan 

matematika yang interaktif. 

Konstruktivisme dan lmplikasi Untuk Kurikulum, 

Pendidikan Guru, dan Penelitian . 

Banyak diantara pengajar dalam matematika mempunyai 

gambaran bahwa kurikulum sebagai satu himpunan bahan 

yang dicetak yang dapat dibawa dan digunakan dimanapun 

dan kapanpun. Dalam pengertian tersebut, kurikulum menjadi 

sesuatu yang terpisah dengan siswa dan lingkungannya. Tentu 

saja ha! ini adalah bertentangan dengan konstruktivisme yang 

menekankan peran dan partisipasi siswa serta lingkungannya 

dalam pembentukan pengetahuan selama proses belajar. 
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GruQdy (1987) menyatakan bahwa kurikulum adalah semua 

pengalaman belajar, yang meliputi berbagai aspek seperti 

siswa sendiri, bahan, pengajar, prasarana, system sekolah 

dll. Bagi konstruktivisme kurikulum tidak dapat dilepaskan dari 

siswa, kebudayaan, pengetahuan, kebiasaan, sejarah dan lain

lain. Konstruktivisme menempatkan kurikulum dalam konteks 

yang lebih luas yang menyangkut berbagai aspek seperti 

historis, ekonomi, politik, orang tua, administrator, dan pengajar 

(Tobin, Tippins, & Gallard, 1994). Selanjutnya, Driver dan 

Oldham menyatakan bahwa membuat kurikulum konstruktif 

tidak dapat begitu saja mengambil kurikulum standard yang 

menekankan siswa pas if dan pengajar yang aktif dalam rangka 

mentransfer pengetahuan kepada siswa, melainkan lebih pada 

program aktivitas dimana pengetahuan dan ketrampilan dapat 

dikonstruksikan. Kurikulum bukan kumpulan bahan yang 

sudah ditentukan sebelumnya untuk mengajar, tetapi lebih 

sebagai persoalan yang perlu dipecahkan oleh siswa untuk 

lebih mengerti dari apa yang dipunyai sebelumnya (Matthews, 

1994). Kurikulum harus dapat memungkinkan mahasiswa 

calon guru mendalami bahan dan bidang studi matematika 

secara luas. lni diperlukan karena guru yang konstruktivis harus 

dapat memahami bermacam-macam interpretasi siswa 

dalam membentuk pengetahuannya. Mahasiswa harus 

mengerti latar belakang perkembangan ilmu yang ditekuninya 

sehingga dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya dengan lebih baik. Kurangnya penguasaan 

ilmu akan membuat guru cenderung diktator dalam mengajar, 
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dan jika ha I ini terjadi tentu saja akan sulit bagi siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya. 

Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) harus 

dapat mengadakan pembaruan dengan mengevaluasi apakah 

konsep-konsep yang ad a telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

konstruktivisme. Bagi tenaga dosen di LPTK perlu 

menyesuaikan konsep, sikap, dan fungsinya terhadap calon

calon guru menurut prinsip konstruktivisme. Hal ini membawa 

konsekwensi bahwa LPTK harus mampu menumbuhkan 

keaktifan mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan 

mereka . Pengajar di LPTK harus mampu memberikan 

kesempatan pada mahasiswa untuk berperan aktif dalam 

penemuan dan pengembangan pikiran mereka. Mahasiswa 

perlu dibimbing untuk aktif menekuni pengetahuan mereka, 

aktif dalam mencari makna dari apa yang dipelajari, dan selalu 

belajar terus menerus. Dengan sistem pengajaran yang 

menekankan mahasiswa sebagai pendengar yang baik dan 

dosen yang aktif saja adalah bertentang an dengan 

konstruktivisme. Tentu saja sistem pengajaran tersebut hanya 

akan menghasilkan guru-guru yang massif, tidak kreatif yang 

pada akhirnya tidak akan dapat mengerti dan memahami 

kreativitas siswa. 

Dengan semangat konstruktivisme, banyak keg iatan 

penelitian dapat dilakukan pengajar untuk mengetahui 

kesulitan-kesulitan siswa dalam pengajaran matematika dan 
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skim matematika yang dipunyai oleh siswa. Penelitian 

berkaitan dengan skim matematika yang dipunyai oleh siswa 

adalah sangat penting karena dengan mengetahui skim 

matematika yang dipunyai oleh siswa, pengajar dapat 

memberikan intervensi kepada siswa secara tepat sehingga 

siswa dapat mengubah skim matematika yang ada kepada 

skim matematika yang lebih canggih. Penelitian yang lebih 

komprehensif dengan melibatkan pakar pendidikan, psikologi, 

dan matematika dengan melibatkan mahasiswa didalamnya 

harus segera dimulai untuk membantu mahasiswa dan 

pengajar dalam membantu memecahkan persoalan 

pendidikan matematika yang ada pada saat ini. lni penting 

karena menurut pengamatan saya, sampai detik ini 

matematika tetap masih menjadi momok bagi sebagian besar 

siswa di sekolah dan bahkan bagi sebagian mahasiswa di 

perguruan tinggi. Kesulitan siswa dalam mempelajari 

matematika tidak bisa dilepaskan dari peran pengajar 

matematika sendiri, ilmu pendidikan, dan psikologi. Oleh 

karena itu layak kiranya pusat studi yang dapat mengkaji 

persoalan-persoalan dalam pengajaran matematika dapat 

diadakan. Bagaimanapun wadah ini jangan diutamakan, tetapi 

semangat, minat, dan kepedulian kita untuk membantu 

memecahkan persoalan pendidikan matematika inilah yang 

harus ada terlebih dahulu. 

Sekian dan terimakasih. 
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