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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konstruktivisme  

Konstruktivisme merupakan pembelajaran yang 

menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, 

kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan 

dari pengalaman yang bermakna.  Pengetahuan bukanlah 

serangkaian fakta, konsep, dan kaidah yang siap dipraktikan, 

tetapi seseorang harus mengkonstruksikan terlebih dahulu 

pengetahuannya dan memberikan makna melalui pengalaman 

nyata (Muslich, 2007). 

Secara sederhana, konstruktivisme beranggapan bahwa 

pengetahuan merupakan suatu konstruksi pengetahuan dan 

pengalaman yang terdahulu dari seseorang yang mempelajarinya. 

Orang yang belajar tidak hanya meniru atau mencerminkan apa 

yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan 

pengertian. Kegiatan untuk dapat mengerti merupakan suatu  

proses pembentukan skema dan konsep yang terus menerus 

(Resnick, Bettencourt, dan Von Glaserfeld dalam Suparno, 1997). 

Proses pembentukan yang berjalan terus menerus tersebut 

disertai adanya reorganisasi karena terciptanya suatu 

pemahaman yang baru. Setyawan (2004) mengungkapkan bahwa 

pengetahuan yang berupa pemahaman itu tidak dapat dialihkan 

dari pikiran pendidik ke pikiran siswa secara utuh, tetapi dibangun 

sendiri.  

Menurut Sutriyono (2005) dalam Abi (2011) prinsip 

pendekatan konstruktivisme tentang pengetahuan adalah sebagai 

berikut:  

1. Pengetahuan tidak diterima secara pasif apakah itu 
melalui deria atau komunikasi. Pengetahuan 
dibangun oleh individu yang berfikir secara aktif.  
Prinsip ini melibatkan metafora pembinaan atau 
pembentukan. Metafora pembentukan tidak 
melibatkan usaha untuk mereplikasikan atau 
mengulang informasi tertentu yang terdapat dalam 
persekitaran luar atau membawa masuk bahan dari 
persekitaran ke dalam mental. Untuk memahami, 
seseorang perlu melakukan pembentukan yang 
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tertentu dan  proses pembentukan itu tidak sama 
dengan proses penyerapan, replika, salinan atau 
pemindahan informasi.  
Pengetahuan perlu dibentuk atau dibina atau 
dibangun secara aktif oleh individu dan proses 
pembentukan itu bersifat reflektif (berulang-ulang).  

2. Fungsi kognisi adalah adaptasi dan kognisi berperan 
dalam mengorganisasikan pengalaman seseorang 
dan bukan menemui realitas ontology dan objektif.  
Menurut konstruktivisme, pengetahuan dan 
pemikiran manusia berkembang secara perlahan-
lahan melalui satu seri transformasi. Dalam proses 
transformasi itu, satu struktur konsepsi akan diubah 
secara perlahan-lahan untuk membentuk struktur 
konsepsi yang lebih “canggih”. Dengan kata lain, 
struktur yang canggih tidak begitu saja terbentuk. 
Sebaliknya, suatu struktur konsepsi mempunyai 
sejarah tersendiri dalam arti kata unsur-unsur dasar 
yang mendasari struktur tersebut merupakan 
transformasi dari struktur yang sebelumnya. 

Hal tersebut sejalan dengan makna konstruktivisme yang 

menolak faham empirisme yang menganggap ilmu pengetahuan 

sebagai sesuatu yang diserap secara pasif dari lingkungan. 

Gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan menurut 

Glaserfeld dan Kitchener dalam Suparno (1997) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia 
kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan 
konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.  

b. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, 
konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan.  

c. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi 
seseorang. Struktur konsepsi membentuk 
pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam 
berhadapan dengan pengalaman-pengalaman 
seseorang.  

Glaserfeld kembali menegaskan bahwa pengetahuan 

bukanlah suatu tiruan dari kenyataan yang ada, tetapi 

pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi 

kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Konsep, gagasan, 

gambaran, dan teori membentuk skema atau struktur kognitif 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Skema atau 

struktur kognitif seseorang dapat dikembangkan melalui suatu 

proses asimilasi dan akomodasi yang seimbang. Menurut Piaget 
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dalam Suparno (1997) asimilasi merupakan proses kognitif yang 

dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, 

ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada dalam 

pikirannya.  Pengalaman baru bisa jadi sama sekali tidak cocok 

dengan skema yang telah ada, sehingga dalam keadaan seperti itu 

dilakukan akomodasi yakni membentuk skema baru yang dapat 

cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema 

yang ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. 

Perkembangan kognitif melalui proses asimilasi dan 

akomodasi membentuk pengetahuan logis dan matematis melalui 

suatu abstraksi. Piaget dalam Suparno (1997) menjelaskan ada 

dua kemungkinan abstraksi, yang pertama abstraksi sederhana 

yakni abstraksi yang ditarik dari objek itu kemudian langsung 

memunculkan pengetahuan akan objek itu. Abstraksi yang kedua 

yaitu abstraksi refleksif yang didasarkan pada koordinasi, relasi, 

operasi, penggunaan yang tidak langsung keluar dari sifat-sifat 

objek itu, namun dari tindakan terhadap objek itu. Abstraksi 

refleksif inilah yang lebih menekankan pada pengetahuan logis 

dan matematis karena tindakan dapat dikoordinasikan dalam 

bermacam-macam cara, dihubungkan bersama, dapat disusun 

satu dengan yang lain dalam urutan waktu, dan dapat 

berkorespondensi satu. Semua koordinasi tersebut paralel 

dengan struktur logika. Piaget menambahkan bahwa koordinasi 

tindakan inilah yang menjadi dasar struktur logis seseorang. Akar 

pengertian logis tidak ditemukan dalam bahasa tersendiri, meski 

bahasa sangat penting, tetapi ditemukan lebih dalam koordinasi 

dari tindakan-tindakan yang merupakan dasar dari abstraksi 

reflektif.  

Semua pengetahuan adalah suatu konstruksi atau 

bentukan dari tindakan seseorang. Pengetahuan ilmiah berevolusi 

dari waktu ke waktu. Pemikiran ilmiah adalah sementara, tidak 

statis, dan merupakan proses konstruksi dan reorganisasi yang 

terus menerus. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada di luar 

tetapi yang ada di dalam diri seseorang yang membentuknya. 

Setiap pengetahuan mengandalkan suatu interaksi dengan 

pengalaman. Seorang siswa tidak dapat mengkonstruksi 

gambaran korespondensi satu-satu dalam matematika untuk 
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memahami pengertian dan makna bilangan tanpa interaksi 

dengan objek. Makna yang diberi oleh siswa akan dilihat melalui 

setiap kegiatan atau tindakan siswa untuk mengenal dengan pasti 

skim perkalian bilangan asli yang mereka miliki.  

 

B. Behaviourisme  

Menurut teori behaviourisme, belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus 

dan respon (Slavin dalam Raharjo, 2010). Belajar merupakan 

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya 

untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika 

ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya .  

Skinner dalam Kristianty (2006) menyatakan bahwa 

perilaku yang berpengaruh pada lingkungan disebut perilaku 

operant (to operate: menghasilkan efek yang dikehendaki, 

mempengaruhi). Operant conditioning merujuk pada 

pengkondisian atau pembiasaan di mana seseorang memberikan  

respons atau operant (kalimat atau ujaran) tanpa stimulus yang 

tampak; operant ini  dipelajari dengan pembiasaan (conditioning). 

Masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau 

output yang berupa respon merupakan hal yang terpenting dalam 

teori ini. Apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap 

tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diukur dan diamati, 

yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. 

 Faktor lain yang dianggap penting adalah faktor penguatan 

(reinforcement). Penguatan adalah apa saja yang dapat 

memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan 

(positive reinforcement)  maka respon akan semakin kuat. Begitu 

juga halnya bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) 

responden akan tetap dikuatkan. 

Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori 

behaviouristik memandang bahwa pengetahuan adalah obyektif, 

pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan 

rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan 

mengajar adalah memindahkan pengetahuan  ke orang yang 

belajar atau siswa. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur 
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pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat 

dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang dihasilkan dari proses 

berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur 

pengetahuan tersebut. Siswa diharapkan akan memiliki 

pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. 

Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang 

harus dipahami oleh murid (Degeng dalam Raharjo, 2010).  

Siswa dianggap sebagai objek pasif yang selalu 

membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Implikasi 

dari teori behaviouristik dalam proses pembelajaran dirasakan 

kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi siswa untuk 

berkreasi, bereksperimentasi dan mengembangkan 

kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut 

bersifat otomatis-mekanis dalam menghubungkan stimulus dan 

respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Hal 

tersebut membuat siswa kurang mampu untuk berkembang sesuai 

dengan potensi yang ada pada diri mereka.  

 

C. Perbedaan Antara Konstruktivisme dan Behaviourisme  

Pendidik yang menggunakan kerangka behaviouris 

memandang belajar sebagai suatu sistem respon tingkah laku 

terhadap rangsangan fisik. Pendidik merencanakan suatu 

pembelajaran dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-

bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. 

Suatu keterampilan yang baik akan membantu menghasilkan 

konsep yang lebih menyeluruh dan lengkap. Siswa dipandang 

pasif, butuh motivasi luar, dan dipengaruhi oleh reinforcement 

(Bloom dan Fosnot dalam Suparno, 1997). Para pendidik 

mengembangkan suatu pembelajaran yang terstruktur baik dan 

menentukan bagaimana siswa harus dimotivasi, dirangsang, dan 

dievaluasi. Kemajuan belajar siswa diukur dengan hasil yang dapat 

diamati.  

Konstruktivisme berbeda dengan behaviourisme. Fosnot 

dalam Suparno (1997) menerangkan bahwa behaviorisme 

menekankan keterampilan sebagai suatu tujuan pengajaran, 

sedangkan konstruktivisme lebih menekankan perkembangan 

konsep dan pengertian yang mendalam. Konstruktivisme juga 
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lebih menekankan pengetahuan sebagai konstruksi aktif dari 

siswa sendiri. Seseorang yang tidak mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri secara aktif, meskipun dia berumur tua, 

maka pengetahuannya tidak akan berkembang.   

Perbedaan antara behaviorisme dan konstruktivisme juga 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Perbedaan Antara Behaviourisme Dan Konstruktivisme 

Aspek Behaviourisme Konstruktivisme 

Tujuan 
pengajaran 

Menekankan pada 
keterampilan.  

Menekankan perkembangan 
konsep dan pengertian yang 
mendalam.  

Pengetahuan  Pengumpulan pasif 
dari subjek dan objek 
yang diperkuat oleh 
lingkungan. 

Kegiatan aktif siswa yang 
meneliti lingkungannya. 

Statis dan sudah jadi. Suatu proses menjadi. 

Mengajar  Mengatur lingkungan 
agar dapat membantu 
belajar. 

Berpartisipasi dengan siswa 
dalam membentuk 
pengetahuan, membuat 
makna, mencari kejelasan, 
bersikap kritis, mengadakan 
keputusan. 

        Sumber : Bettencourt dalam Suparno (1997) 

 

D. Skim dan Pembentukan Skim 

Sutriyono (2002) mengungkapkan bahwa skim merupakan 

suatu bagian dasar pembentukan suatu pengetahuan. Skim pikiran 

merupakan satu bentuk aktivitas pikiran yang digunakan oleh 

individu sebagai bahan dasar untuk proses refleksi dan abstraksi 

(Azis dalam Sutriyono, 2002). Himpunan skim yang dimiliki 

seseorang pada suatu waktu dapat dikatakan sebagai struktur 

kognitif yang bersifat dinamis baik dari sisi kualitatif maupun 

kuantitatif melalui proses asimilasi dan akomodasi yang saling 

melengkapi. Skim terdiri dari aktivitas mental yang digunakan oleh 

individu sebagai bahan mentah dalam proses refleksi dan 

abstraksi. 

Skim memiliki peranan dalam pembentukan suatu 

pengetahuan, terutama pengetahuan yang dibentuk oleh 

seseorang secara mandiri. Hal tersebut sejalan dengan paradigma 
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konstruktivisme yang menyebutkan bahwa siswa membangun 

pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri. 

Skim merupakan suatu situasi yang mempunyai tiga urutan 

pokok, yaitu pencetus, operasi dan tindakan, serta hasil yang 

diharapkan. Glasersfeld dalam Sutriyono (2002) menjelaskan 

ketiga urutan pokok dalam skim:  

Skim merupakan jujugan peristiwa dasar yang melibatkan 
tiga bagian. Bagian pertama berfungsi sebagai pencetus 
atau penyebab. Dalam konteks skim tindakan, bagian 
pertama ini bersepadan secara kasar dengan konsep 
“rangsangan” yang diajukan oleh paham behaviourisme. 
Yaitu corak motor deria. Bagian kedua yang menyusul 
bagian pertama ialah tindakan (“gerak balas”) atau suatu 
operasi (aktivitas pengkosepan). Bagian ketiga adalah apa 
yang dinamakan dengan keputusan atau aktivitas 
lanjutan (yang bersepadan secara kasar dengan konsep 
“peneguhan” yang diajukan oleh paham behaviourisme).  

Piaget (Sutriyono, 2002) mengkaitkan konsep skim dengan 

proses asimilasi dan akomodasi sebagai berikut: 

Skim ialah suatu alat untuk asimilasi dan dengan itu ia 
merupakan satu generalisasi. Pada saat yang sama, setiap 
skim perlu mengakomodasikan kepada keadaan tertentu 
supaya penggunaannya melahirkan keseimbangan antara 
asimilasi dan akomodasi.  

Asimilasi adalah suatu proses kognitif. Proses kognitif ini 

berhubungan dengan struktur kognitif yang ada pada diri 

seseorang. Melalui asimilasi, seseorang mengintegrasikan bahan-

bahan persepsi atau stimulus ke dalam tingkah laku yang ada. 

Secara teoritis, asimilasi tidak menghasilkan perubahan skim, 

tetapi asimilasi mempengaruhi pertumbuhan skim. Akomodasi 

dapat diartikan sebagai penciptaan skim baru atau pengubahan 

skim lama. Asimilasi dan akomodasi terjadi bersama-sama dan 

saling mengisi pada setiap individu yang menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Proses ini perlu untuk pertumbuhan dan 

perkembangan kognitif. Antara asimilasi dan akomodasi harus ada 

keserasian dan keseimbangan (Piaget dalam Suparno, 1997). 

 

E. Bilangan 

Bilangan merupakan bagian dari matematika yang telah 

menyatu dengan kehidupan manusia, bahkan bilangan 

merupakan kebutuhan dasar manusia dari semua lapisan 
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masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Keadaan ini dapat 

ditunjukkan dengan fakta-fakta bahwa dengan menggunakan 

bilangan orang dapat: menyebut banyak, sedikit, kurang, sama, 

atau tambah; memberikan harga atau nilai kepada barang atau 

jasa dalam transaksi sehari-hari; dan menyatakan ciri, sifat, atau 

keadaan benda sebagai hasil pengamatan dan pengukuran 

sehingga diperoleh ukuran panjang, tinggi, kecepatan, jarak, 

temperatur, dan kekuatan (Karim, 1997). Bilangan membantu 

manusia untuk melakukan perhitungan. Mengingat pentingnya 

bilangan dalam kehidupan, maka pengetahuan tentang bilangan 

perlu dikenalkan kepada anak sedini mungkin dengan cara dan 

kaidah yang benar. Hollands (1984) menyatakan bahwa: 

Bilangan adalah suatu ukuran dari besaran, tetapi juga 
dipakai dalam suatu cara abstrak (tak berwujud) tanpa 
menghubungkannya dengan ‘berapa banyak’ atau 
pengukurannya. 

 

F. Operasi Hitung Pada Bilangan Asli 

Bilangan asli merupakan bilangan bulat positif, yakni 

bilangan yang lebih besar dari nol {1, 2, 3, 4, …} (Hollands, 1984). 

Karim, dkk. (1997) juga menjelaskan bahwa bilangan asli adalah 

bilangan cacah yang bukan 0, disebut juga bilangan bulat positif.  

Operasi-operasi yang dapat dikenakan pada bilangan asli 

adalah: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Operasi-operasi tersebut mempunyai kaitan yang cukup kuat. 

Siswa yang akan mempelajari operasi perkalian, maka terlebih 

dahulu dia harus sudah menguasai operasi penjumlahan. Hal 

tersebut juga berlaku jika siswa akan mempelajari operasi 

pembagian, maka dia juga harus memahami terlebih dahulu 

operasi pengurangan dan perkalian. Pemahaman konsep dan 

keterampilan melakukan operasi yang satu akan mempengaruhi 

pemahaman konsep dan keterampilan melakukan operasi yang 

lain.  

 

1. Penjumlahan Bilangan Asli 

Penjumlahan yaitu mengumpulkan dua bilangan 

menjadi satu kelompok atau jumlah (Pakasi, 1969). Contoh: 7 + 

3 = 1. Hollands (1984) menambahkan bahwa: 
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Pertambahan adalah operasi dari penggabungan 
berbagai besaran untuk membentuk suatu besaran 
lebih lanjut, yang disebut jumlah. Jumlah adalah 
hasil dari penambahan dua atau lebih bilangan 
atau besaran. 

Karim, dkk. (1997) menjelaskan bahwa operasi 

penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang 

mengkaitkan setiap pasang bilangan dengan suatu bilangan 

yang lain. Bilangan a yang dijumlah dengan b dilambangkan 

dengan “a + b” yang dibaca “a tambah b” atau “jumlah dari a 

dan b”. Jumlah dari a dan b ini diperoleh dengan menentukan 

gabungan himpunan yang mempunyai sebanyak  a anggota 

dengan himpunan yang mempunyai sebanyak b anggota 

asalkan kedua himpunan tersebut tidak mempunyai unsur 

persekutuan. Sistem bilangan asli terhadap operasi 

penjumlahan ini mempunyai sifat pertukaran (komutatif) yakni 

untuk setiap bilangan asli a dan b, berlaku a + b = b + a. 

 

2. Pengurangan Bilangan Asli 

Pakasi (1969) menjelaskan bahwa mengurang sama 

artinya dengan memisah, yakni suatu bilangan dipisah menjadi 

2 kelompok yang apabila keduanya dijumlah menghasilkan 

bilangan yang pertama. 

Pengurangan tidak mempunyai sifat komutatif, 

sehingga terkadang pengurangan dipandang sebagai 

penambahan suatu bilangan dengan negatif bilangan lainnya, a 

- b = a + (-b). Operasi pengurangan pada dasarnya merupakan 

kebalikan daripada operasi penjumlahan. Misal dalam suatu 

situasi penjumlahan, jumlahnya dan salah satu unsur 

penjumlahannya sudah diketahui, maka proses penentuan 

unsur penjumlahan yang lainnya menuntut operasi 

pengurangan. Sebuah bilangan asli a dikurangi dengan 

bilangan asli b menghasilkan bilangan asli c (dilambangkan 

dengan a – b = c), maka operasi penjumlahan yang terkait 

adalah b + c = a (Karim,  dkk. 1997). 

 

3. Perkalian Bilangan Asli 

Perkalian adalah penjumlahan berulang, yakni 

menambah bilangan dengan sebuah bilangan tertentu yang 



16 

 

dilakukan beberapa kali (Pakasi, 1969). Hollands (1984) juga 

menyatakan bahwa perkalian adalah peristiwa pengulangan 

dari pertambahan.  

Perkalian yang dipandang sebagai penjumlahan 

berulang, tentunya mempunyai sifat komutatif. Elemen 

identitas untuk perkalian adalah satu (1), perkalian sembarang 

bilangan dengan identitas (1) tidak akan merubah  bilangan 

tersebut (a x 1 = a). Elemen bilangan invers dari perkalian 

adalah satu-per-bilangan itu sendiri ( ). Perkalian suatu 

bilangan dengan inversnya akan menghasilkan identitas 

(Alexander, 2009).  

Operasi perkalian bilangan asli pada dasarnya dapat 

didefinisikan sebagai hasil penjumlahan berulang bilangan-

bilangan asli. Dimisalkan a dan b bilangan asli, maka a x b 

dapat didefinisikan sebagai b + b + b + … + b (sebanyak a kali). 

Oleh karena itu, 4 x 3 akan sama dengan 3 + 3 + 3 + 3, 

sementara itu 3 x 4 sama dengan 4 + 4 + 4. Jadi secara 

konseptual a x b tidak sama dengan b x a, akan tetapi jika ingin 

dilihat dari hasil kalinya saja maka a x b = b x a, dengan 

demikian operasi perkalian memenuhi sifat komutatif (Karim, 

dkk. 1997). 

 

4. Pembagian Bilangan Asli 

Pembagian adalah mengurangi suatu bilangan dengan 

bilangan tertentu yang dilakukan beberapa kali (Pakasi, 1969). 

Karim, dkk. (1997) dan Alexander (2009) menjelaskan bahwa 

operasi pembagian pada dasarnya merupakan kebalikan dari 

operasi perkalian. Dimisalkan sebuah bilangan asli a dibagi 

bilangan asli b menghasilkan bilangan asli c (dilambangkan a : 

b = c), maka konsep perkalian yang bersangkutan adalah c x b 

= a. Dimisalkan bilangan a dibagi b nilai hasil baginya lebih dari 

satu, berarti nilai a > b, bila hasil bagi sama dengan satu, maka 

berarti nilai a = b, dan terakhir bila hasil baginya kurang dari 

satu maka nilai a < b.  

Pembagian tidak bersifat komutatif. Sebagaimana 

pengurangan dapat dipandang sebagai kasus khusus dari 

penambahan, demikian pula pembagian dapat dipandang 
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sebagai perkalian dengan elemen invers pembaginya ( 

 ).  Contoh:  20 : 5 = … Caranya adalah mengurangi 

bilangan 20 dengan bilangan 5 secara berulang sampai habis 

{20 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0}. Dapat dilihat bahwa pengurangan 

berulang bilangan 20 dengan bilangan 5 dilakukan sebanyak 4 

kali. Jadi 20 : 5 = 4. 

 

Pengetahuan dalam belajar matematika dibedakan 

menjadi dua, yaitu pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

konseptual (Karim, dkk. 1997). Dua pengetahuan tersebut juga 

berlaku untuk operasi pada bilangan asli. Pengetahuan prosedural 

bilangan asli mencakup pengetahuan tentang simbol, bahasa, 

aturan-aturan pengerjaan (operasi) dari bilangan-bilangan asli. 

Pengetahuan konseptual berkaitan dengan pemahaman konsep. 

Seorang siswa yang sudah mampu menyebutkan nama bilangan, 

menulis lambang bilangan, dan mampu melakukan operasi hitung 

bilangan dapat dikatakan sudah memiliki pengetahuan prosedural, 

namun tidak menjamin bahwa siswa tersebut sudah memiliki 

pengetahuan konseptual yang bersangkutan. Seorang siswa 

dikatakan sudah mempunyai pengetahuan konseptual jika siswa 

tersebut mampu menjelaskan mengapa dia menjawab 

sebagaimana yang ia jawabkan, atau mampu memberikan 

pernyataan yang tepat terhadap apa yang ia lakukan.  

 

G. Hasil Kajian  

Kajian tentang perkalian bilangan saat ini masih saja 

mendasarkan pada pendekatan proses hasil ataupun pendekatan 

pemrosesan informasi. Misalnya kajian tentang pengaruh suatu 

metode tertentu terhadap kemampuan siswa dalam perkalian 

bilangan (Kurniawati, 2009. Rini, 2010. Arianto, 2010), upaya atau 

strategi yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal perkalian 

bilangan dan sebagainya (Hestiana, 2010. Nugraha, 2009. 

Nugraheni, 2010. Masno, 2010. Yustinus, 2011), menganalisis 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal perkalian bilangan (Akthobaron, 2011. Yahya, 2010. 

Mu’awinah, 2010). 
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Hasil yang diperoleh dari semua penelitian tersebut 

menunjukan bahwa metode serta upaya yang digunakan dalam 

pembelajaran perkalian memberi pengaruh yang positif, yakni 

peningkatan prestasi belajar dan peningkatan pemahaman 

terhadap perkalian bilangan. Hasil analisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal perkalian bilangan menunjukkan bahwa siswa 

paling banyak melakukan kesalahan konsep dan kesalahan dalam 

keterampilan proses.  

Kajian yang mencoba melihat atau melibatkan proses 

mental (corak berpikir) sewaktu siswa menyelesaikan operasi 

perkalian masih sulit dijumpai. Kajian yang baru ada saat ini yaitu 

penelitian tentang skim penambahan bilangan cacah (Sutriyono, 

2002) dan skim pengurangan bilangan cacah (Afriani, 2009). 

Identifikasi terhadap corak pemikiran siswa menjadi hal yang 

sangat penting ketika kita ingin siswa membangun 

pengetahuannya sendiri melalui skim yang lebih canggih dari skim 

yang ada pada siswa saat itu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

tentang skim yang dimiliki siswa perlu dilakukan.  

  


