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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Skim tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pengetahuan itu 

dibangun. Teori tentang pembentukan pengetahuan akan dapat diketahui 

apabila kita memahami teori pembentukan pengetahuan menurut paham 

konstruktivisme dan paham behaviorisme. 

A. Behaviorisme 

Behaviorisme menyatakan bahwa pembelajaran tersebut memiliki esai 

“memory” yang memfokuskan pada asosiasi-asosiasi yang dibuat di antara 

berbagai peristiwa. Teori behaviorisme mengkonsentrasikan pada kajian 

tentang perilaku-perilaku nyata yang bisa diteliti dan diukur                                                 

(Brophy dalam Smith, 2009: 74). Teori tersebut memandang pikiran 

sebagai “kotak Hitam“, dalam pengertian bahwa respons terhadap 

stimulus bisa diamati secara kuantitatif, yang secara total mengabaikan 

kemungkinan proses pemikiran yang terjadi dalam pikiran                   

(Smith, 2009: 74). Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah 

manusia baik atau kurang baik, rasional atau emosional, behaviorisme 

hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor 

lingkungan (Afriani, 2009: 11). Para psikolog yang menggunakan paradigma 

ini tertarik pada akibat dari suatu penguatan (reinforcement), praktek dan 

motivasi eksternal. Diandaikan bahwa ketrampilan yang baik akan 

membantu menghasilkan konsep yang lebih menyeluruh dan lengkap. 

Pelajar dipandang sebagai pasif, butuh motivasi luar dan dipengaruhi oleh 

reinforcement (Fosnot dalam Suparno, 1997: 58). Kemajuan belajar siswa 

diukur dengan hasil yang dapat diamati. 

 

B. Konstruktivisme 

Konstruktivisme berpendapat bahwa individu mengkonstruksi 

realitasnya sendiri atau paling tidak menafsirkan berdasarkan pada 

persepsi-persepsi pengalaman individu itu sendiri sehingga pengetahuan 

individu menjadi sebuah fungsi dari pengalaman, struktur mental, dan 

keyakinan-keyakinan individu sebelumnya yang digunakan untuk 

menafsirkan obyek dan peristiwa. (Bartlett dalam Smith, 2009: 84). Ilmu 

pengetahuan dibangun oleh individu melalui tiga aktivitas dasar. Ketiga 

aktivitas dasar itu adalah pelibatan aktif, adanya refleksi, dan 

pengabstrakan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan yang diperoleh murid 
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merupakan suatu aktivitas kreatif yang dilakukan oleh individu yang 

berpengetahuan (Sutriyono, 2002: 155). 

Aktifitas memberi makna atas tingkah laku lisan dan bukan lisan yang 

dipaparkan oleh murid melibatkan unsur sebagai berikut              

(Sutriyono, 2007: 11): 

Pertama pengajar atau pengkaji (P), kedua obyek, peristiwa, fenomena (F) 

yang diperhatikan dan dialami oleh P, ketiga aktivitas (memberi makna atau 

mentafsir) yang dilakukan oleh P, keempat hasil aktivitas khusus ( H ) yang 

bukan merupakan sebagian pengalaman P begitu saja tentang F melalui 

beberapa saling hubung yang diketahui. 

Konstruktivisme menekankan agar individu secara aktif menyusun dan 

membangun (to construct) pengetahuan dan pemahaman serta 

menekankan pada kolaborasi anak-anak utuk bekerjasama untuk 

mengetahui dan memahami pelajaran (Gauvani dalam Santrock, 2004: 8). 

Konstruktivisme yang radikal berpendapat bahwa bahasa bukan cara untuk 

memindahkan struktur konsepsi dari guru kepada siswa, tetapi sebagai 

cara untuk berinteraksi diantara mereka (Sutriyono, 2007: 11). Guru harus 

dapat memahami siswa bukan melalui kacamata guru itu sendiri melainkan 

dari kacamata siswa. 

Melalui corak berfikir siswa dalam pemberian makna pada aspek 

tertentu mengenai penambahan bilangan pecahan dapat dirumuskan 

berdasarkan penafsiran siswa dalam konteks khusus yang melibatkan 

penambahan bilangan pecahan. Tingkah laku siswa dalam bentuk lisan 

maupun bukan lisan merupakan dasar untuk mengetahui dasar untuk 

mengenal secara tepat skim penambahan bilangan pecahan yang dimiliki 

oleh siswa. 

C. Dasar-Dasar Behaviorisme dan Konstruktivisme 

Dasar-dasar dari teori-teori diatas yaitu:  

behaviorisme berdasarkan pada perubahan-perubahan perilaku yang 

dapat diamati. Behaviorisme memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku 

baru yang diulangi sampai ia menjadi otomatis. 

Konstruktivisme berdasarkan pada premis bahwa kita semua 

mengkonstruksi perspektif kita sendiri terhadap dunia, melalui 

pengalaman individu fan skema. Konstruktivisme memfokuskan pada 

persiapan pembelajaran untuk mengatasi masalah dalam situasi – situasi 

yang ambigu (Schuman dalam Smith, 2009: 73). 
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D. Tabel Perbedaan Behaviorisme Dan Konstruktivisme 

Tabel 1 

Aspek Behaviorisme Konstruktivisme 

Pandangan 
tentang proses 
pembelajaran 

Perubahan dalam perilaku Proses aktif yang di dalamnya 
makna dikembangkan atas dasar 
pengalaman. 

Lokus 
pembelajaran 

Stimuli dalam lingkungan 
eksternal 

Pengetahuan dikonstruksi dari 
pengalaman. 
 

Tujuan dalam 
pendidikan 

Menghasilkan perubahan 
perilaku untuk 
mendapatkan respons 
yang di hasratkan 
 

Mampu mengkonstruksi struktur 
– struktur metal yang sesuai atau 
cocok dengan struktur eksternal 
yang dialokasikan dalam 
lingkungan. 

Peran pendidik Menyusun lingkungan 
untuk mendapatkan 
respons yang di hasratkan 

Mensituasikan pembelajaran 
dalam setting yang realistis. 

(Smith, 2009: 35 ). 

E. Skim dan Pembentukan Skim 

Menurut konstruktivisme, skim merupakan bahan dasar pengetahuan 

yang dipunyai oleh seseorang individu (Glaserved, Piaget, Steffe & Cobb 

dalam Sutriyono, 2007 : 8). Piaget mendefinisikan skim sebagai satu corak 

tingkah laku atau tindakan umum yang dapat diulangi atau 

digeneralisasikan melalui penggunaan kepada obyek-obyek baru. Skim 

terdiri dari aktivitas mental yang digunakan oleh individu sebagai bahan 

mentah atau dasar bagi proses refleksif dan abstraksi. Himpunan skim yang 

dimiliki oleh seorang individu pada suatu saat tertentu disebut dengan 

struktur kongnitif. Struktur kongnitif yang dimiliki individu tidaklah pasif, 

tetapi bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan secara kualitatif 

dan kuantitatif melalui dua proses adaptasi yang saling melengkapi yaitu 

asimilasi dan akomodasi (Sutriyono, 2007: 9). Piaget, Inhelder, dan Sinclair 

dalam Sutriyono (2007: 9) menegaskan sebagai berikut : 

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

Skim pikiran merupakan satu bentuk aktivitas pikiran yang digunakan oleh 

siswa sebagai bahan mentah dalam proses refleksi dan pengabstrakan. 
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Glasersfeld dalam Sutriyono (1998: 44) menyatakan bahwa skim 

mempunyai tiga urutan peristiwa dasar, yaitu: 

Bagian pertama bertindak sebagai pencetus atau penyebab. Dalam konteks 
skim tindakan bagian pertama ini bersepadan secara kasar dengan konsep “ 
rangsangan” yang dimajukan oleh faham behaviorisme, yaitu satu corak 
motor deria. Bagian kedua, yang menyusuli bagian pertama adalah tindakan 
(“gerak balas”) atau satu operasi (aktivitas pengkonsepan). Bagian ketiga pula 
ialah apa yang dinamakan dengan keputusan atau aktivitas lanjutan yang 
bersepadan secaraa kasar dengan konsep “peneguhan” dalam faham 
behaviorisme. 

Perlu ditegaskan bahwa analisis Glaserved dalam Sutriyono (1998: 44) 

tentang cirri-ciri skim pikiran perlu difahami dengan baik. Situasi tersebut 

tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang berada di luar pemikiran 

individu. Konsep pencetus yang dikemukakan oleh konstruktivisme adalah 

berbeda dengan konsep rangsangan yang dikemukakan oleh behaviorisme. 

Menurut konstruktivisme, suatu situasi atau rangsangan hanya dapat 

dianggap sebagai pencetus bagi satu skim pikiran apabila situasi atau 

rangsangan tersebut diasimilasikan kedalam struktur kongnitif seorang 

individu. 

 Piaget, Inhelder, Sinclair serta Aziz dalam Sutriyono (2002: 157) 

menghubungkan pembentukan suatu skim dengan proses asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seorang anak memasukkan atau 

mentafsir pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dan skim yang sudah 

ada yaitu dalam asimilasi anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam 

suatu kerangka kongnitif dengan kata lain proses asimilasi ini tidak 

mengubah struktur suatu skim. Bagaimanapun  proses tersebut 

mempengaruhi perkembangan suatu skim dan skim tersebut menjadi lebih 

canggih (Aziz dalam Sutriyono, 1998 :45). Pengalaman baru tidak dapat 

diasimilasikan ke dalam struktur kongnitif yang ada jika pengalaman baru 

tersebut tidaak dapat ditafsir dan difahami oleh individu. Akomodasi 

terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, dengan kata 

lain akomodasi merupakan satu bentuk trasnformasi yang mengakibatkan 

pembinaan skim baru, perubahan atau penyesuaian skim yang ada atau 

pembagian suatu skim kepada beberapa subskim tertentu untuk memberi 

makna terhadap pengalaman baru.  

 Ketidakseimbangan dalam struktur kongnitif terjadi apabila individu 

mengasimilasikan pengalaman baru ke dalam struktur yang sudah ada. Jika 

keseimbangan dikembalikan, hasil dari penggunaan struktur  yang sudah 

ada maka pembelajaran tidak berlaku (Steffe dalam Sutriyono, 1989: 45). 
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Pembelajaran berlaku apabila struktur tersebut mengalami pertukaran 

atau penyesuaian untuk memberi makna terhadap pengalaman baru dan 

mengakibatkan keseimbangan dikembalikan (Steffe dalam Sutriyono, 

1989: 45). Konflik kongnitif berlaku apabila suatu pengalaman baru tidak 

dapat diasimilasikan ke dalam struktur yang ada. Keadaan ini mendorong 

individu untuk mengubah atau menyesuaikan skim yang sudah ada untuk 

membentuk skim baru melalui proses akomodasi untuk mentafsir 

pengetahuan baru. 

 

F. Operasi Hitung Pada Bilangan 

Operasi hitung pada suatu bilangan terdiri dari 4 bagian, yaitu 

penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

 

1. Penambahan Dua Bilangan 

Penambahan sama artinya penambahan atau bertambah. 

Bertambah artinya menjadi lebih banyak (Kismianti, 2008: 63). Di 

bangku sekolah dasar tingkat pertama kita sudah mengenal 

operasi penambahan. Operasi penambahan diberikan notasi (+). 

Sifat-sifat yang berlaku dalam penambahan adalah: 

Pertama Sifat komutatif dijelaskan bahwa a + b = b + a,  kedua Sifat 

asosiatif (a + b) + c = a + (a + b), ketiga sifat bilangan nol, bilangan 

nol itu sendiri bertindak sebagai unsur identitas a + 0 = a. 

2. Pengurangan Dua Bilangan 

Pengurangan dua bilangan dapat di ibaratkan sebagai 

penambahan dengan lawan bilangan pengurangnya. Operasi 

pengurangan di berikan notasi (-), a – b = p berarti bentuk 

penambahannya dapat dinyatakan dengan a = p + b         

(Dahrim, 1993: 290). Misalnya : 9 – 4 = 5 bentuk 

penambahannya adalah 9 = 5 + 4. 

 

3. Perkalian Dua Bilangan 

Operasi perkalian pada suatu bilangan hakikatnya adalah 

operasi penambahan yang dilakukan secara berulang. Operasi 

perkalian diberikan notasi (x) (Darhim, 1993: 290)   misalnya 4 x 

3 = 4 + 4 + 4. 
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4. Pembagian Dua Bilangan 

Operasi pembagian pada suatu bilangan pada hakekatnya 

adalah invers dari operasi perkalian, dengan kata lain 

pengurangan berulang hingga menghasilkan nilai nol (Soewito, 

1991: 47). Misalnya 10 : 2 = 10 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0, dari 

menyelesaian disamping pengurangan berulang oleh angka 2 

dilakukan sebanyak 5 kali, sehingga 10 : 2 = 5. 

 

G. Bilangan Pecahan 

Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dengan 

bentuk 
 

 
 dengan a dan b masing – masing bilangan bulat dan b ≠ 0 

(Darhim, 1993: 327). Bentuk dari pecahan yaitu 
 

 
, a disebut dengan 

pembilang dan b disebut dengan penyebut (Soewito, 1991: 152). 

Penyelesaian setiap operasi penambahan dan pengurangan pada bilangan 

pecahan harus mengganti nama kedua pecahan itu dengan nama – nama 

pecahan yang penyebutnya sama, kemudian baru dapat diselesaikan 

operasi hitung penambahan dan pengurangan bilangan pencahan. 

1. Penambahan Bilangan Pecahan 

Di sekolah dasar telah dipelajari penambahan bilangan pecahan, 

sebagaimana telah diketahui sifat-sifat penambahan dalam bilangan 

pecahan sifat-sifat tersebut juga berlaku.  

Terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa  dalam 

menyelesaikan operasi penambahan bilangan pecahan, diantaranya 

yaitu siswa tidak menguasai rumus dan siswa kurang menguasai 

teknik-teknik berhitung seperti penambahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian (Afriani, 2009: 7). Kesulitan yang kedua yaitu karena 

siswa kurang memahami konsep utama dalam penyelesaian operasi 

hitung bilangan pecahan yakni konsep pokok tersebut yaitu 

menyamakan penyebut atau mengganti penyebut dengan nama yang 

sama, menambahkan pembilang, serta apabila antara pembilang dan 

penyebut dapat disederhanakan kedalam bentuk pecahan dengan 

nama biasa yang lebih sederhana (Darhim, 1993: 333). 

H. Penelitian Kualitatif  

 Metode penelitian kualitatif  merupakan suatu proses penelitian yang 

bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive 

karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap 
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data yang ditemukan di lapangan (Gall dalam Sugiyono, 2007: 13). 

Sugiyono (2007: 15) mengungkapkan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 
instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 
purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Aksioma dalam metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007: 16) 

adalah sebagai berikut : 

Pertama, Realitasnya bersifat ganda, holistic, dinamis, hasil konstruksi 
pemikiran dan pemahaman. Kedua, Adanya hubungan interaktif antara 
peneliti dengan subyek supaya memperoleh makna. Ketiga, Penelitian 
kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada subyek yang diteliti 
lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi. Keempat, Generalisasi 
dalam penelitian kualitatif disebut dengan transferability yang artinya hasil 
penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, 
manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh beda dengan tempat 
penelitian sebelumnya. Kelima, Antara peneliti dengan subyek memiliki 
kepentingan dan persepsi berbeda – beda sehingga dalam pengumpulan data, 
analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing – masing. 

Terdapat kerakteristik penelitian kualitatif yang diungkapkan oleh Bogdan 

and Biklen dalam Sugiyono (2007: 21) adalah sebagai berikut: 

Pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 
eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 
Kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 
berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 
Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 
atau outcome. Keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara 
induktif. Kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik 
yang teramati). 

Stainback dalam Sugiyono (2007: 22) mengemukakan bahwa, metode 

penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, partisipasi secara penuh di 

lapangan, mencatat secara hati – hati apa yang terjadi, melakukan analisis 

reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan 

membuat laporan penelitian secara mendetail. 

 

I. Hasil Kajian 

Penelitian penambahan bilangan pecahan yang sudah ada saat ini 

hanya meneliti berdasarkan kepada proses hasil ataupun pendekatan 

pendekatan pemrosesan informasi (Sutriyono, 2002: 152). Beberapa 

penelitian yang ada yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu 
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metode tertentu terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

operasi hitung sebagai contoh Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Tentang Bilangan Pecahan Melalui Teknik Bimbingan Belajar 

di Rumah Bagi Siswa Kelas V Negeri 2 Prigi yang ditulis oleh Lasikun (2011), 

konsepsi siswa terhadap penambahan bilangan pecahan sebagai contoh 

Konsepsi Siswa Kelas IV SD Tentang Pecahan Murni yang ditulis oleh Ido 

(2011) . Penelitian yang meneliti tentang proses psikologi matematika 

serta corak berfikir siswa dalam menyelesaikan operasi hitung 

penambahan bilangan pecahan masih sulit untuk ditemui. Penelitian yang 

meneliti tentang proses psikologi matematika diantaranya yaitu Skim 

Penambahan bilangan cacah yang ditulis oleh Sutriyono (2002) dan Skim 

Pengurangan Bilangan cacah yang ditulis oleh Afriani (2009), akan tetapi 

penelitian yang meneliti tentang skim penambahan bilangan pecahan 

untuk saat ini belum ada maka peneliti akan melaksanakan penelitian 

untuk mengetahui psikologi matematika siswa terkhusus pada materi 

penambahan pecahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


