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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Konstruktivisme  

a. Sejarah Konstruktivisme 

Behaviorisme merupakan teori psikologi pembelajaran yang 

berpengaruh pada awal abad ke-20 dan mencapai puncak kejayaannya 

pada tahun 1950-an dan 1960-an. Behaviorisme melihat belajar 

sebagai proses merangsang anak untuk berperilaku berbeda dan 

ketika anak menunjukkan perilaku baru maka dapat dianggap belajar 

telah terjadi pada diri anak tersebut. Keterbatasan behaviorisme 

adalah behaviorisme tidak dapat menjelaskan bagaimana anak 

berpikir, sehingga hal tersebut mendorong munculnya psikologi 

kognitif pada tahun 1970-an (Wiryokusumo, 2009). Psikologi kognitif 

menentang pernyataan behaviorisme bahwa stimulus-stimulus, 

respons-respons, dan akibat-akibat sudah memadai untuk 

menjelaskan tentang pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada 

pengolahan informasi anak sebagai penyebab utama dari 

pembelajaran. Seperti halnya behaviorisme, kognitivisme mulai 

menuai kritik karena teori tersebut tidak dapat menangkap 

kompleksitas dari pembelajaran manusia. Sebuah interpretasi baru 

tentang bagaimana seorang anak belajar muncul menantang 

behaviorisme dan kognitivisme, yang disebut dengan konstruktivisme 

(Schunk, 2012). 

Konstruktivisme adalah suatu filosofi yang didasari oleh pemikiran 

bahwa proses pembentukan pengetahuan pada individu manusia 

merupakan hasil kegiatan mental yang ditunjang oleh proses 

pengalaman belajarnya (Boghossian dalam Barlia, 2011). 

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan 

subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, 

bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas 

objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan, 

tetapi subjek justru dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan 

komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki 

kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu 

dalam setiap wacana. Konstruktivisme juga menekankan bahwa 

individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori 
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konseptual dari pikiran serta realitas tidak menggambarkan diri 

individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap 

realitas tersebut  (Sukarjo & Komarudin, 2009). 

Suparno (1998) menyatakan secara garis besar prinsip-prinsip 

konstruktivisme diantaranya adalah (1) pengetahuan dibangun oleh 

siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial; (2) 

pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan 

keaktifan siswa sendiri untuk bernalar; (3) siswa aktif mengkonstruksi 

secara terus menerus, sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke 

konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah; 

(4) guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar 

proses konstruksi siswa berjalan mulus (Rahayu, 2009). 

Konstruktivisme sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh 

Giambatista Vico pada tahun 1710. Vico dalam De Antiquissima 

Italorum Sapientia, mengungkapkan filsafatnya “Tuhan adalah 

pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari cipataan”. 

Terkait dengan itu, dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti 

mengetahui bagaimana membuat sesuatu yang artinya bahwa 

seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan 

unsu-unsur apa yang membangun sesuatu itu.Vico berpendapat 

bahwa pengetahuan selalu menunjuk kepada struktur konsep yang 

dibentuk, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat kaum 

empiris yang menyatakan bahwa pengetahuan ini harus menunjuk 

pada kenyataan luar (Sukarjo & Komarudin, 2009). 

Konstruktivisme memang telah dikemukakan pertama kali oleh 

Giambatista Vico, namun Piaget adalah konstruktivis pertama karena 

pendapatnya bahwa pengetahuan dikonstruksi dipikiran anak 

diperoleh berdasarkan pengalaman anak (Bodner, 1986). Teori 

konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama 

konstruktivisme kognitif (personal constructivism). Teorinya 

menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran 

anak melalui asimilasi dan akomodasi (Haryanto, 2009).  

Asimilasi merupakan proses kognitif dimana seseorang 

mengintegrasikan informasi pengalaman baru ke dalam struktur 

kognitif (skemata) yang sudah dimilikinya. Akomodasi adalah proses 

restrukturisasi struktur kognitif yang sudah ada sebagai akibat adanya 

informasi dan pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung 

diasimilasikan pada struktur kognitif (skemata) tersebut (Piaget dalam 
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Mulyoto, 2010). Konstruktivisme ini dikritik oleh Vygotsky karena 

menurutnya siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu 

memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme ini oleh Vygotsky 

disebut konstruktivisme sosial (Haryanto, 2009). Vygotsky lebih lanjut 

menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dengan orang lain yang 

punya pengetahuan lebih baik, dengan tujuan agar anak dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan pengetahuan yang 

dimiliki orang lain yang memiliki pengetahuan lebih baik. Ada dua 

konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal 

Development (ZPD) dan scaffolding. Zone of Proximal Development 

(ZPD) merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya 

yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara 

mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan 

sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih 

mampu. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada 

siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi 

bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya (Surianto, 

2009). 

 

b. Konstruktivisme Piaget 

1) Perkembangan Intelektual Piaget 

Teori perkembangan intelektual piaget dianggap sebagai teori 

terkemuka pada perkembangan kognitif. Teori piaget 

menegaskan bahwa perkembangan intelektual merupakan 

lanjutan dari perkembangan biologis. Anak yang lahir secara 

biologis dilengkapi dengan berbagai respon motorik yang 

membantu anak dalam proses berpikir (Simatwa, 2010). 

Perkembangan intelektual tergantung pada empat faktor yaitu 

pertumbuhan biologis, pengalaman dengan lingkungan fisik, 

pengalaman dengan lingkungan sosial, dan ekuilibrasi. Tiga faktor 

pertama efek-efeknya tergantung pada ekuilibrasi yang mengacu 

pada dorongan biologis untuk menciptakan sebuah kondisi 

keseimbangan atau equilibrium yang optimal antara struktur-

struktur kognitif dan lingkungan (Schunk, 2012). 

Piaget menekankan bahwa kecerdasan berasal dari proses 

mengorganisasikan (organizing) dan mengadaptasi 
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(adaption)/ekuilibrasi. Pengorganisasian (organizing) adalah 

kecenderungan setiap anak untuk mengintegrasikan proses 

menjadi sistem yang saling berhubungan (Simatwa, 2010). 

Adaptasi (adaption)/ekuilibrasi adalah kecenderungan bawaan 

dari seorang anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

Interaksi tersebut menumbuhkan perkembangan dari organisasi 

mental yang kompleks secara progresif. Setiap tahap dalam 

urutan perkembangan tersebut menjadi dasar bagi tahap 

berikutnya. Adaptasi/ekuilibrasi terdiri dari dua proses yang saling 

melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi (Bodner, 1986). 

Proses merespon lingkungan sesuai dengan struktur kogmitif 

seseorang dinamakan asimilasi, yakni jenis pencocokan atau 

penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. 

Struktur kognitif yang eksis pada momen tertentu dapat 

diasimilasikan oleh organisme. Jika asimilasi adalah satu-satunya 

proses kognitif, maka tidak akan terjadi perkembangan intelektual 

sehingga diperlukan proses kedua yang menghasilkan mekanisme 

untuk perkembangan intelektual yaitu akomodasi (Hergenhahn & 

Olson, 2008). 

Akomodasi adalah proses restrukturisasi struktur kognitif yang 

sudah ada sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru 

yang tidak dapat secara langsung diasimilasikan pada struktur 

kognitif (skemata) tersebut (Piaget dalam Mulyoto, 2010). 

Asimilasi dan akomodasi disebut sebagai functional invariants 

karena mereka terjadi di semua level perkembangan intelektual. 

Mekanisme asimilasi, akomodasi, dan pergerakan ekuilibrasi/ 

adaptasi akan menghasilkan pertumbuhan intelektual yang pelan 

tetapi pasti. Proses ini dapat digambarkan sebagai berikut 

(Hergenhahn & Olson, 2008). 
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Gambar 1 

Mekanisme Asimilasi, Akomodasi, dan Ekuilibrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tahap Perkembangan Intelektual Siswa 

Penelitian Piaget menyimpulkan bahwa perkembangan 

intelektual anak berjalan melalui sebuah rangkaian tetap. Pola 

operasi yang dapat dilakukan anak dapat dikatakan sebagai 

sebuah level atau tahapan. Piaget menyatakan tahapan-tahapan 

tersebut adalah tahapan sensori-motorik, pra-operasional, 

operasional konkret, dan operasional formal. Tahapan sensori-

motorik ditandai dengan tindakan-tindakan anak yang spontan 

dan menunjukkan usaha untuk memahami dunia. Pemahaman 

bersumber dari tindakan di saat sekarang. Anak secara aktif 

berekuilibrasi meskipun levelnya masih sangat dasar. Struktur 

kognitif anak dibangun dan diubah secara internal. Pada akhir 

tahapan ini, anak telah mencapai perkembangan kognitif yang 

memadai untuk berlanjut ke karakteristik pada tahapan 

berikutnya (Schunk, 2012). Tahap sensori-motorik ini dimulai 

sejak anak lahir hingga berusia 2 tahun. Perilaku kognitif yang 

tampak pada tahapan ini adalah menyadari dirinya berbeda dari 

benda-benda lain sekitarnya, sensitif terhadap rangsangan suara 

dan cahaya, mencoba bertahan pada pengalaman-pengalaman 

yang menarik, mendefinisikan objek/benda dengan 

Lingkungan Fisik 

Struktur Kognitif 

Persepsi 

Asimilasi Akomodasi 

Belajar 
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memanipulasinya, dan mulai memahami ketetapan makna suatu 

objek meskipun lokasi dan posisinya berubah (Makmun, 2009). 

Anak pada tahapan pra-operasional mampu membayangkan 

masa mendatang dan berpikir tentang masa yang telah lewat, 

meskipun persepsi mereka masih sangat berorientasi pada masa 

sekarang. Tahapan ini adalah periode perkembangan bahasa yang 

pesat dan egosentrisme mulai berkurang. Anak pada tahapan ini, 

ketika telah melakukan sesuatu maka sesuatu tersebut tidak 

dapat diubah (Schunk, 2012). Tahapan ini dimulai pada usia 2 

tahun samapai 7 tahun. Tahapan pra-operasional ini terbagi 

menjadi dua yaitu pemikiran prakonseptual pada usia 2-4 tahun 

dan pemikiran intuitif pada usia 4-7 tahun. Tahap pemikiran 

prakonseptual ditandai dengan anak mulai membentuk konsep 

sederhana. Mereka mulai mengklasifikasikan benda-benda dalam 

kelompok tertentu berdasarkan kemiripannya, tetapi mereka 

banyak melakukan kesalahan karena konsep mereka tersebut 

(Hergenhahn & Olson, 2008). Tahap pemikiran intuitif ditandai 

dengan dominasi pengamatan yang bersifat egosentris/belum 

memahami cara orang lain memandang objek yang sama, seperti 

searah (Makmun, 2009). 

Tahapan berikutnya adalah operasional konkret yang dimulai 

pada usia 7-11 atau 12 tahun, dimana pada tahapan ini ditandai 

dengan pertumbuhan kognitif yang luar biasa dan merupakan 

tahapan formatif dalam pendidikan sekolah. Anak-anak mulai 

menunjukkan beberapa pemikiran abstrak meskipun biasanya 

didefinisikan dengan karakter atau tindakan. Anak juga 

memperlihatkan pikiran yang sudah lebih tidak egosentris dan 

bahasanya menjadi makin bersifat sosial. Cara berpikir anak pada 

tahapan ini tidak lagi didominasi oleh persepsi dan anak 

cenderung menggunakan pengalaman-pengalaman mereka 

sebagai acuan (Hergenhahn & Olson, 2008). 

Tahapan terakhir dalam teori Piaget yaitu operasional formal 

yang mengembangkan pikiran operasional konkret. Pikiran anak 

pada tahap ini tidak lagi hanya fokus pada hal-hal yang dapat 

dilihat dan anak mampu berpikir tentang situasi pengandaian 

dalam taraf yang abstrak. Kapabilitas penalaran mereka 

meningkat dan mereka dapat berpikir tentang lebih dari satu 

dimensi dan karakter-karakter abstrak. Egosentrisme muncul 
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pada diri remaja di mana mereka membandingkan antara 

kenyataan dan kondisi ideal sehingga mereka sering 

memperlihatkan cara berpikir yang idealistik (Schunk, 2012).   

 

3) Konstruktivisme Piaget 

Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama yang 

menegaskan bahwa penekanan teori kontruktivisme pada proses 

untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari 

realitas lapangan. Konstruktivisme Piaget menekankan pada 

proses yang dilalui anak untuk mengetahui sesuatu dan tahapan 

yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut (Trianto, 

2007). Piaget meyakini bahwa kecenderungan siswa berinteraksi 

dengan lingkungan adalah bawaan sejak lahir. Anak memproses 

dan mengatur informasi dalam benaknya dalam bentuk 

skema/schema (Siswanto, 2008). Skema adalah suatu struktur 

mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual 

beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema itu 

akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan mental 

anak. Skema bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan 

suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang, maka tidak 

memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. Skema tidak pernah 

berhenti berubah atau menjadi lebih rinci sehingga gambaran 

dalam pikiran anak menjadi semakin berkembang dan lengkap 

(Wadsworth dalam Haryanto, 2009). 

Seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya 

dengan menggunakan skema itu sehingga terbentuk skema baru 

melalui asimilasi dan akomodasi. Skema yang terbentuk melalui 

proses asimilasi dan akomodasi tersebut kemudian disebut 

dengan pengetahuan (Siswanto, 2008). Asimilasi merupakan 

proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan informasi 

pengalaman baru ke dalam struktur kognitif (skemata) yang sudah 

dimilikinya. Akomodasi adalah proses restrukturisasi struktur 

kognitif yang sudah ada sebagai akibat adanya informasi dan 

pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung diasimilasikan 

pada struktur kognitif (skemata) tersebut (Piaget dalam Mulyoto, 

2010). Masuknya skema baru dalam struktur mental anak 

terutama tergantung pada proses akomodasi dalam menyerap 

pengalaman-pengalaman baru dengan cara siswa sendiri. Melalui 
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adaptasi anak memperoleh pengalaman-pengalaman matematika 

yang baru berdasarkan pengalaman-pengalaman matematika 

yang telah dimilikinya. Proses asimilasi tidak menyebabkan 

perubahan skema/skemata, melainkan memperkembangkan 

skema/skemata. Dalam perkembangan intelektual seseorang 

diperlukan keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. 

Proses ini disebut equilibrium, yaitu pengaturan diri secara 

mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan 

akomodasi (Haryanto, 2009).  

 

c. Konstruktivisme Vygotsky 

Konstruktivisme berikutnya adalah konstrukstivisme Vygotsky 

atau yang dikenal dengan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme ini 

menekankan faktor bahasa dan interaksi kelompok mempengaruhi 

proses membangun pengetahuan individu (Suratno, 2008). Vygotsky 

lebih lanjut menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dengan 

orang lain yang punya pengetahuan lebih baik, dengan tujuan agar 

anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki orang lain yang memiliki pengetahuan lebih 

baik.Bahasa adalah interpersonal pertama yang berada diantara anak 

dan dunia luar, kemudian menjadi intrapersonal. Objek dan pikiran 

anak dimediasi oleh orang lain yang memiliki pengetahuan lebih baik  

tersebut menggunakan tanda atau simbol dari bahasa (Jones & Araje, 

2002).  

Berkaitan dengan perkembangan intelektual anak, Vygotsky 

mengemukakan dua ide, yaitu perkembangan intelektual anak dapat 

dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman anak 

dan mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada 

sistem tanda (sign system) yang mana individu berkembang 

dengannya. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya 

diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan 

memecahkan masalah, misalnya budaya bahasa, sistem tulisan dan 

sistem perhitungan. Vygotsky juga menekankan pentingnya 

memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar 

siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam 

lingkungan tersebut. Orang lain merupakan bagian dari lingkungan. 

Pemerolehan pengetahuan siswa bermula dari lingkup sosial, antar 
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orang, dan kemudian pada lingkup individu sebagai peristiwa 

internalisasi (Schunk, 2012). 

Ide penting Vygotsky adalah bahwa anak belajar paling efektif 

adalah ketika mereka diberikan tugas yang sedikit sulit yang tidak 

hanya agar setiap individu berusaha menyelesaikannya sendiri, tetapi 

juga dapat menguasai kerjasama sosial, yang kemudian disebut 

dengan Zone of Proximal Development / ZPD (Whitcomb, 2009). Zone 

of Proximal Development (ZPD) merupakan jarak antara tingkat 

perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan 

pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan 

potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah 

di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan 

teman sebaya yang lebih mampu (Surianto, 2009). ZPD ini lebih 

merupakan sebuah tes kesiapan perkembangan anak atau level 

intelektual dalam bidang studi tertentu dan tes tersebut menunjukkan 

sebuah alternatif dari konsepsi kecerdasan (Schunk, 2012). Ide penting 

yang kedua Vygotsky yaitu scaffolding yang diartikan sebagai 

pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa 

petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam 

langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-

tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri (Surianto, 

2009). 

 

d. Jenis - Jenis Konstruktivisme 

Moshman dalam Applefield dkk (2001) menyatakan bahwa 

terdapat tiga tipe konstruktivisme, yaitu konstruktivisme 

eksogenus/realistis, konstruktivisme endogen/ kognitif, dan 

konstruktivisme dialektis. Konstruktivisme eksogenus atau 

konstruktivisme realistis mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan 

pengetahuan merepresentasikan sebuah konstruksi ulang dari 

struktur-struktur yang berada dalam dunia eksternal. Pandangan ini 

mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi 

pengetahuan, seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran, dan 

pengamatan terhadap model-model. Pengetahuan dikatakan akurat 

ketika pengetahuan itu mencerminkan realitas eksternal.  
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Konstruktivisme endogenus atau konstruktivisme kognitif 

memiliki fokus pada koordinasi tindakan-tindakan kognitif. Struktur-

struktur mental diciptakan dari struktur-struktur yang sebelumnya, 

bukan secara langsung dari informasi lingkungan sehingga 

pengetahuan bukan cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui 

pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. 

Pengetahuan berkembang melalui aktivitas kognitif dari abstraksi dan 

mengikuti sebuah rangkaian yang dapat diprediksikan secara umum. 

Perspektif ini berasal dari teori Piaget yang menekankan bahwa 

individu dalam mengkonstruksi pengetahuannya distimulasi oleh 

pertentangan kognitif internal sebagai usaha anak untuk mengatasi 

keadaan disequilibrium (Schunk, 2012). Konstruktivisme dialektis atau 

konstruktivisme sosial memandang bahwa asal dari konstruksi 

pengetahuan adalah interaksi sosial orang-orang dengan lingkungan 

mereka, dimana interaksi tersebut merupakan hasil dari sharing, 

comparing, dan debating antara anak dan orang dewasa Interpretasi-

interpretasi tidak selalu terikat dengan dunia luar ataupun 

keseluruhan kegiatan pikiran. Pengetahuan mencerminkan hasil-hasil 

dari kontradiksi-kontradiksi mental yang ditimbulkan dari interaksi-

interaksi seseorang dengan lingkungan. Pandangan ini merupakan 

hasil dari teori sosiokultur Vygotsky yang menekankan bahwa 

bimbingan orang dewasa memungkinkan seseorang lebih sukses 

(Moshman dalam Applefield dkk (2001)). 

Glasersfeld dalam Purnawati (2010) menyatakan bahwa 

konstruktivisme dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain 

konstruktivisme radikal, konstruktivisme realisme hipotesis, dan 

konstruktivisme yang biasa. Konstruktivisme radikal merupakan teori 

yang mengesampingkan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai 

suatu kriteria kebenaran, melainkan sebagai pengaturan yang 

dibentuk oleh pengalaman seseorang. Teori konstruktivisme radikal 

meyakini bahwa kita hanya dapat mengetahui apa yang dibentuk atau 

dikonstruksi oleh pikiran kita, dan tidak harus selalu merupakan 

representasi dunia nyata. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi 

dari seseorang yang mengetahui, maka tidak dapat ditransfer kepada 

penerima yang pasif. Penerima sendiri yang harus mengkonstruksi 

pengetahuan tersebut. Tokoh dalam konstruktivisme radikal adalah 

Piaget. Konstruktivisme realisme hipotesis menyatakan bahwa 

pengetahuan (ilmiah) dipandang sebagai suatu hipotesis dari struktur 
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kenyataan dan berkembang menuju suatu pengetahuan yang sejati, 

yang dekat dengan realitas. Pengetahuan juga mempunyai hubungan 

dengan kenyataan, akan tetapi tidak sempurna. Tokoh dalam teori ini 

adalah Lorenz Popper. Konstruktivisme biasa menyatakan bahwa 

pengetahuan kita merupakan gambaran dari realitas tersebut. 

Pengetahuan kita dipandang sebagai suatu  gambaran yang dibentuk 

dari  kenyataan suatu  objek dalam dirinya sendiri. 

Barlia (2011) menyatakan bahwa ada dua macam 

konstrukstivisme yang sudah dikenal sampai saat ini yaitu 

konstruktivisme psikologis dan konstruktivisme sosiologis. 

Konstruktivisme psikologis, ide dasarnya dikemukakan oleh Piaget 

bahwa belajarnya seorang anak merupakan suatu proses 

pembentukan personal, individual, dan intelektual yang timbul dari 

aktivitasnya sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Konstruktivisme 

ini mempunyai dua cabang yaitu yang bersifat lebih personal dan 

subjektif seperti yang dikemukakan oleh Von Glasersfeld dan 

konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky yang 

menitikberatkan pada pentingnya komunitas bahasa di dalam proses 

pembentukan kognitif individual anak. Konstruktivisme sosiologis 

pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim dengan ide dasar yaitu 

dinamika pembentukan  pengetahuan pada peserta didik merupakan 

hasil pengaruh lingkungan sosialnya melalui investigasi terhadap 

lingkungan sekitar. Konstruktivisme sosiologis berpendapat bahwa 

pengetahuan merupakan bentuk konstruksi kognitif yang tidak 

berbeda jauh dengan literacy construction pada manusia sehingga 

tidak mempunyai suatu kebenaran mutlak. 

 

2. Skim dan Pembentukan Skim 

a. Pengertian Skim 

Piaget mendefinisikan skim sebagai satu corak tingkah laku atau 

tindakan umum yang dapat diulangi atau digeneralisasikan melalui 

penggunaan kepada obyek-obyek baru (Sutriyono, 2007). 

Konstruktivisme mendefinisikan skim sebagai suatu bagian yang 

mendasar dalam pembentukan suatu pengetahuan matematika yang 

melibatkan proses asimilasi dan akomodasi dalam pembentukan 

pengetahuan tersebut. Himpunan skim yang dimiliki seorang individu 

pada suatu waktu tertentu disebut dengan struktur kognitif (Sutriyono, 

2012). Asimilasi merupakan proses kognitif dimana seseorang 
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mengintegrasikan informasi pengalaman baru ke dalam struktur 

kognitif yang sudah dimilikinya. Akomodasi adalah proses 

restrukturisasi struktur kognitif yang sudah ada sebagai akibat adanya 

informasi dan pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung 

diasimilasikan pada struktur kognitif tersebut (Piaget dalam Mulyoto, 

2010).  

Suatu skim harus menyesuaikan diri dengan situasi tertentu 

supaya penggunaannya mengimplikasikan satu bentuk keseimbangan 

antara asimilasi dan akomodasi. Steffe dan Gobb (1984) menyatakan 

bahwa skim itu terdiri dari aktivitas mental yang digunakan oleh siswa 

sebagai bahan dalam proses pengabstrakan dan refleksi. 

Pengabstrakan yang dibuat oleh anak dalam konteks tertentu 

merupakan makna/penafsiran yang diberi anak tersebut tentang 

situasi tertentu, misalnya seorang anak yang diminta menafsirkan 

bilangan 11 dengan simbol angka 11, sebelas biji batu, 10+1, 6+5, dan 

sebagainya. Menurut konstruktivisme, makna untuk simbol 11 

merupakan penafsiran seorang individu tentang simbol tersebut 

dengan menggunakan skim yang dipunyainya (Sutriyono, 2012).  

 

b. Proses Pembentukan Skim 

Piaget  dalam Sutriyono (2012) menghubungkan pembentukan 

suatu skim dengan proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merujuk 

pada proses menafsir pengalaman baru dan mengatasi gangguan 

persekitaran dengan menggunakan skim yang sudah tersedia melalui 

proses fisik dan mental secara terus menerus. Proses asimilasi tidak 

dapat mengubah struktur suatu skim. Akomodasi merujuk pada proses 

mengatasi gangguan persekitaran dengan membentuk skim yang baru, 

membagi suatu skim kepada beberapa skim kecil, atau mengubah dan 

menyesuaikan sesuai skim yang telah wujud. Skim yang baru akan 

berperan seperti skim yang telah wujud. 

Glaserfeld dalam Bodner (1986) menyatakan bahwa dalam 

membangun skim terdapat tiga bagian yaitu pencetus, tindakan dan 

operasi, serta hasil yang diharapkan.  

a scheme consists of three parts: a trigger, an action or 

reaction, and the consequence of this activity. One of von 

Glasersfeld's examples of a scheme is the sucking reflex in a 

newborn child. 
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Suatu rangsangan hanya dianggap sebagai pencetus suatu skim 

apabila rangsangan tersebut diasimilasikan ke dalam struktur kognitif 

yang dipunyai oleh seorang individu dan struktur itulah yang 

mencetuskan gerak balas. Bagian tindakan merupakan aktivitas yang 

melibatkan aktivitas fisik atau aktivitas motor deria sedangkan bagian 

operasi merupakan aktivitas yang memusatkan operasi (Sutriyono, 

2012). 

 McCloskey & Norton (2009) menyatakan bahwa terdapat tiga 

komponen dari sebuah operasional skim, yaitu pengetahuan awal, 

tindakan mental/operasi, dan hasil yang diharapkan dari operasi 

tersebut. 

 

They consist of three components: a template for 

recognizing situations in which the scheme applies, mental 

actions (operations) that are activated when such a 

situation is recognized, and expected results of operating. 

 

Gambar 2 

Components of an Operational Schemes 

 
 

Steffe (2002) menekankan bahwa pengetahuan awal dari sebuah 

skim adalah struktur yang diasimilasikan. Struktur ini diperoleh dari 

gambaran mental yang diasosiasikan dengan sebuah aktivitas. 

Asimilasi menyebabkan terjadinya modifikasi persepsi anak sehingga 

anak merasa cocok dengan struktur konseptualnya. Pengetahuan awal 

dijadikan sebagai panduan dalam melakukan asimilasi yang menjadi 

pemicu bagi tindakan mental agar sesuai dengan hasil yang diharapkan 

(Wilkins, Norton, Boyce 2013). 

Bagian operasi merupakan tindakan mental yang diabstraksikan 

dari pengalaman untuk dapat digunakan dalam berbagai situasi. 

Operasi pada dasarnya merupakan komponen kunci dari sebuah skim, 

karena skim itu sendiri adalah cara operasi yang terjadi diluar 

kesadaran anak (Norton, McClosey, 2009). Tzur (2007) menjelaskan 

bahwa sebagai tindakan mental, operasi seorang individu tidak dapat 

dilihat secara langsung, melainkan dapat disimpulkan melalui deskripsi 

verbal. Hasil yang diharapkan dari suatu skim merupakan hasil 
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antisipasi dari operasi yang sesuai dengan skim tersebut. Skim dari 

aktivasi seorang anak, jika hasil pengalaman tidak memenuhi harapan 

ini, maka individu mengalami gangguan (Wilkins, Norton, Boyce 2013). 

Penyelesaian gangguan mendorong terjadinya  akomodasi pada skim 

tersebut, yaitu modifikasi dari satu atau lebih dari tiga komponen skim 

(Sutriyono, 2012). 

 

c. Skim Pecahan dalam Matematika 

Sutriyono (2012) menyatakan bahwa skim matematika yang 

dipunyai siswa bukan merupakan sesuatu yang dapat diperhatikan 

secara langsung. Skim tersebut hanya merupakan wujud dari pikiran 

siswa. Wujud dari pikiran siswa tersebut apakah berbentuk tindakan 

atau operasi yang menjadi kebiasaan bagi siswa tersebut. Pola 

tindakan dan operasi yang berlaku secara berulang dan konsisten 

dalam setiap situasi menjadi dasar untuk pembentukan model bagi 

skim matematika yang dipunyai seorang siswa. Skim matematika yang 

dibangun siswa digunakan guru untuk mengetahui model struktur 

kognitif siswa, sehingga guru dapat memberikan bimbingan kepada 

siswa dalam memecahkan suatu masalah (McCloskey & Norton, 2009). 

Skim seorang anak dapat diketahui dengan menggunakan 

deskripsi verbal melalui proses pengkategorisasian. Proses tersebut 

dilakukan oleh Mc Closey dan Norton (2009) yang 

mengkategorisasikan skim pecahan yang dikonstruksi oleh siswa 

berdasarkan karakteristik pemikiran siswa. Skim pecahan tersebut 

dikategorisasikan menjadi tujuh jenis skim, yaitu skim simulasi bagian, 

skim bagian keseluruhan, skim bagian yang sama, skim bagian unit 

pecahan, skim bagian pecahan, skim membalik bagian pecahan, dan 

skim membuat pecahan yang berulang. 

 

Tabel 1 

Fractional schemes 

Scheme Operations Sample Task 

Simultaneous 
partitioning 
scheme 

Unitizing the whole, 
partitioning the 
continuous whole using 
a composite unit as a 
template 

Share this candy bar 
equally among you and 
two friends. 

Part-whole scheme Unitizing, partitioning, 
disembedding a part 

Show me two-thirds of 
the candy bar. 
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from the partitioned 
whole 

Equi-partitioning 
Scheme 

Unitizing, partitioning, 
iterating any part to 
determine its identity 
with the other parts 

If you share this candy bar 
equally among 
you and two friends, show 
me what your 
piece would look like. 

Partitive unit 
fractional scheme 

Iterating a given unit 
fraction to produce a 
continuous partitioned 
unitized whole 

If I give you this much 
[show a one-third 
piece and an 
unpartitioned whole], 
what 
fraction of the candy bar 
would you have? 

Partitive fractional 
Scheme 

Unitizing, 
disembedding a proper 
fraction 
from the whole, 
hypothetically 
partitioning the 
proper fraction to 
produce a unit fraction, 
iterating the unit 
fraction to produce the 
proper 
fraction and the whole, 
coordinating unit 
fractions within a 
composite fraction 
(units 
coordinating at two 
levels) 

If I give you this much 
[show an 
unpartitioned two-thirds 
piece and 
unpartitioned whole], 
what fraction 
of the candy bar would 
you have? 

Reversible partitive 
fractional scheme 

Splitting (that is, 
partitioning and then 
iterating) 
an unpartitioned piece 
of a larger whole 
to re-create the whole 

If the bar is four-fifths as 
long as your candy 
bar [show an 
unpartitioned piece], 
draw 
what your candy bar 
would look like. 

Iterative fractional 
Scheme 

Splitting (that is, 
partitioning and then 
iterating) 
an unpartitioned piece 
of a smaller whole 
to re-create the whole 

If the bar is five-fourths as 
long as your 
candy bar [show an 
unpartitioned piece], 
draw what your candy bar 
would look like. 
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3. Pecahan 

Bilangan pecahan adalah bilangan yang lambangnya dapat ditulis 

dengan bentuk 
 

 
 dengan syarat b tidak sama dengan nol, a disebut 

pembilang, b disebut penyebut dari pecahan tersebut (Darhim, 2004). 

Heruman (2007) mengungkapkan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai 

bagian dari sesuatu yang utuh. Bagian yang dimaksud apabila diilustrasikan 

dalam gambar adalah bagian yang ditandai dengan arsiran yang disebut 

dengan pembilang dan bagian yang utuh yang disebut dengan penyebut. 

Penyebut dari pecahan menandakan menjadi berapa banyak keseluruhan 

(satu) telah dibagi untuk mendapatkan jenis bagian yang dibahas, sehingga 

penyebut memberi nama bagian pecahan yang sedang dibahas. Pembilang 

dari sebuah pecahan menyatakan berapa banyak bagian pecahan (dari 

jenis yang ditunjukkan penyebut) yang sedang dibahas (Walle, 2006). 

Contoh 
2

1
bagian dari sebuah segi empat adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3 
 

 
 bagian 

Contoh lainnya, 
4

1
bagian dari sebuah bangun datar adalah sebagai 

berikut. 

   

 

Gambar 4 
 

 
 bagian 

Salah satu operasi hitung dalam bilangan pecahan adalah operasi 

pengurangan bilangan pecahan 

 

a. Pengurangan Bilangan Pecahan 

Operasi hitung pengurangan pada bilangan pecahan biasa 

berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan 

pembilangnya saja, sedangkan operasi hitung pengurangan pada 

pecahan biasa berpenyebut beda dilakukan dengan terlebih dahulu 
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menyamakan penyebutnya karena pecahan tidak dapat dikurangi 

apabila penyebutnya tidak sama (Heruman, 2007).  

 

 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
   

  
 
 

  
 

 

Operasi hitung pengurangan pada pecahan campuran dapat 

dilakukan dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa, juga dapat dilakukan dengan mengurangkan bilangan asli 

dengan bilangan asli dan pecahan dengan pecahan (Heruman, 2007). 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Steffe (1983) dengan judul “Children's Algoritms 

as Schemes“ mencoba mengkaji kualitas penyelesaian yang digunakan pada 

soal penambahan siswa yang berumur 7 tahun dengan tujuan untuk mengkaji 

kualitas penyelesaian yang digunakan pada soal penambahan. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa dalam operasi penambahan bilangan bulat 

yang sama, dua siswa menggunakan skim yang berbeda. Seorang siswa 

menggunakan skim membilang operatif, manakala siswa yang lain 

menggunakan skim membilang figuratif. 

Penelitian Hasnul (1992) yang berjudul “Skim Penambahan Integer Bagi 

Pelajar-Pelajar Tingkatan Dua” menyatakan bahwa untuk mengenal pasti skim 

penambahan bilangan asli yang dipunyai siswa. Enam skim penambahan 

bilangan asli telah dikenal pasti meliputi tertambah yang lebih besar, skim 

yang melibatkan bilangan yang berkaitan, skim yang melibatkan garis bilangan, 

skim yang melibatkan konsep utang piutang, dan skim yang melibatkan 

operasi tambah dengan mengesampingkan tanda negatif. 

Penelitian yang dilakukan Sutriyono (2012) yang berjudul “Skim 

Pengurangan Bilangan Bulat Siswa SD Kelas 2&3” menunjukkan bahwa siswa 

pada peringkat kognitif yang sama tidak selalu mempunyai skim pengurangan 

bilangan bulat yang sama pula. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak 

selalu pengajaran yang diberikan oleh guru dipahami secara sama pula oleh 
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semua siswa, oleh karena itu guru harus memberikan berbagai pendekatan 

dalam mengajar pengurangan bilangan bulat yang berpandukan kepada mutu 

skim pengurangan bilangan bulat yang dipunyai siswa guna membantu siswa 

mengkonstruksi skim pengurangan bilangan bulat telah diperoleh. 

Penelitian yang dilakukan McCloskey dan Norton (2008) dengan judul 

“Modeling Students Mathematics Using Steffe’s Fraction Scheme” mencoba 

mengkaji skim pecahan yang dibangun siswa berdasarkan karakteristik 

pemikiran siswa. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat tujuh skim 

yang digunakan siswa dalam mengerjakan soal pecahan yaitu skim simulasi 

bagian, skim bagian keseluruhan, skim bagian yang sama, skim bagian unit 

pecahan, skim bagian pecahan, skim membalik bagian pecahan, dan skim 

pecahan berulang. 

Penelitian yang dilakukan Kumalasari (2012) dengan judul “Skim 

Penambahan Bilangan Pecahan” menunjukkan bahwa terdapat sembilan skim 

yang digunakan siswa dalam mengerjakan soal penambahan bilangan pecahan 

yaitu skim pemecahan bilangan, skim penambahan pembilang dan penyebut, 

skim penggabungan unsur bilangan, skim penambahan pembilang, skim invers 

penambahan langsung, skim invers penambahan pembilang dan penyebut, 

skim invers penambahan pembilang, dan skim invers pemecahan bilangan. 

Penelitian di atas merupakan beberapa kajian yang mencoba 

menggambarkan tentang skim pada bilangan bulat dan bilangan asli dengan 

operasi penjumlahan dan pengurangan serta skim pada bilangan pecahan 

secara umum dan skim penjumlahan pada bilangan pecahan, namun belum 

ada kajian yang memberi tumpuan khusus kepada skim pengurangan bilangan 

pecahan yang dipunyai siswa dengan kata lain skim pengurangan bilangan 

pecahan masih belum terjawab, sehingga peneliti melakukan penelitian 

tentang skim pengurangan bilangan pecahan. Penelitian tentang skim 

pengurangan bilangan pecahan ini mencoba mengkaji skim-skim yang 

digunakan siswa kelas IV SD dalam menyelesaikan soal pengurangan bilangan 

pecahan, sehingga penelitian ini sangat berbeda dari penelitian sebelumnya. 

 




