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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Konstruktivisme 

a. Sejarah Konstruktivisme 

Revolusi konstruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah 

pendidikan. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari 

usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa 

perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang 

sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang 

diterima melalui proses ketidakseimbangan (Baharuddin, 2008). 

Menurut Glaserfeld dalam Suparno (2012), pengertian konstruktif 

kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas 

diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, 

gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya sudah dimulai oleh Giambatissta 

Vico, seorang epistemology dari italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme. 

Pada tahun 1710, Vico dalam De Antiquissima Italorum Sapientia, 

mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, “Tuhan adalah pencipta alam 

semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan.” Dia menjelaskan bahwa 

“mengetahui” berarti “mengetahui bagaimana membuat sesuatu.” Ini berarti 

bahwa seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-

unsur apa yang membangun sesuatu itu. Bagi Vico, pengetahuan selalu 

menunjuk kepada struktur konsep yang dibentuk. Ini berbeda dengan kaum 

empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu harus menunjuk kepada 

kenyataan luar. Menurut Vico, pengetahuan tidak lepas dari  orang (subjek) 

yang tahu. Pengetahuan merupakan struktur konsep dari pengamat yang 

berlaku. Akan tetapi menurut banyak pengamat, Vico tidak membuktikan 

teorinya (Suparno, 2012). 

Cukup lama gagasan Vico tidak diketahui orang dan seakan dipendam. 

Piaget menuliskan gagasan konstruktivisme dalam teori tentang 

perkembangan kognitif dan juga dalam epistemology genetiknya (Suparno, 

2012. Piaget mengungkapkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, 

pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman 

berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam 
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pengalaman baru (Baharuddin, 2008). Gagasan piaget ini lebih cepat tersebar 

dan berkembang melebihi gagasan Vico. 

Konstruktivisme ini dikritik oleh Vygotsky karena menurutnya siswa 

dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan social. 

Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut konstruktivisme social (Haryanto, 

2009). Vygotsky lebih lanjut menekankan bahwa pentingnya interaksi social 

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. 

b. Konstruktivisme Piaget 

1) Perkembangan Intelektual Piaget 

Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat 

konstruktivisme dalam proses belajar. Ia menjelaskan bagaimana proses 

pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual. Menurut 

Wadsworth dalam Suparno (2012), teori perkembangan intelektual Piaget 

dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang biologi. Piaget, antara lain, 

mengamati kehidupan keong, yang setiap kali harus beradaptasi dengan 

lingkungannya. Piaget percaya bahwa setiap makhluk hidup perlu 

beradaptasi dan mengorganisasi lingkungan fisik di sekitarnya agar tetap 

hidup. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa perkembangan pemikiran juga 

mirip dengan perkembangan biologis, yaitu perlu beradaptasi dengan dan 

mengorganisasikan lingkungan sekitar. 

Piaget menekankan bahwa kecerdasan berasal dari proses 

mengorganisasikan (organizing) dan mengadaptasi (adaption/ekuilibrasi. 

Pengorganisasian (organizing) adalah kecenderungan setiap anak untuk 

mengintegrasikan proses menjadi system 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 (Bodner, 1986). Baharuddin (2008) 

menyatakan bahwa proses adaptasi merupakan proses yang berisi dua 

kegiatan yaitu yaitu asimilasi dan akomodasi. 

Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang 

mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam 
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skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi dapat 

dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan 

mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang 

telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus sehingga setiap orang selalu 

mengembangkan proses ini (Suparno, 2012). 

Dapat terjadi bahwa dalam menghadapi rangsangan atau 

pengalaman yang baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan 

pengalaman yang baru itu dengan skema yang telah ia punyai. Pengalaman 

yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah 

ada (Suparno, 2012). Hal ini sejalan dengan pendapat Baharuddin (2008) 

yang mendefinisikan akomodasi sebagai suatu proses struktur kognitif 

yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Proses kognitif tersebut 

menghasilkan terbentuknya skema baru dan berubahnya skema lama. 

2) Tahap Perkembangan Intelektual Siswa 

Jean Piaget telah banyak membuat kajian dan eksperimen dalam 

bidang psikologi pembelajaran kanak-kanak. Beliau berpendapat bahwa 

pemikiran kanak-kanak berbeda pada masing-masing tingkatan. Ia 

membagi perkembangan pemikiran kanak-kanak menjadi empat tingkatan; 

tingkatan sensorimotor, tingkat pra operasi, tingkatan operasi konkret, dan 

tingkatan operasi formal. Setiap tahap mempunyai tugas kognitif yang 

harus diselesaikan. Tingkatan sensori motor (0-2 tahun), pemikiran anak 

berdasarkan tindakan indrawinya. Tingkatan Praoperasional (2-7 tahun), 

pemikiran anak ditandai dengan penggunaan bahasa serta tanda untuk 

menggambarkan konsep. Tingkatan Operasi konkret (7-ll tahun) ditandai 

dengan penggunaan aturan logis yang jelas. Tahap Operasi Formal 

dicirikan dengan pemikiran abstrak, hipotesis, deduktif, serta induktif 

(Ichsan, 2009). Secara skematis, keempat tingkatan itu dapat digambarkan 

dalam tabel berikut (Suparno, 2001). 
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Tabel 2.1 

Skema Empat Tingkatan Perkembangan Kognitif Piaget 

 

Tahap Usia/Tahun Gambaran 

Sensorimotor 0 – 2 tahun  Berdasarkan tindakan 

 Langkah demi langkah 

Praoperasi 2 – 7  Penggunaan symbol/bahasa tanda 

 Konsep intuitif 

  Kata-kata dan gambar ini menunjukkan 

adanya peningkatan pemikiran simbolis dan 

melampaui hubungan informasi sensor dan 

tindakan fisik. 

Operasional 

konkret 

7 – 11  Pakai aturan jelas/logis 

 Reversible dan kekekalan 

Operasional 

formal 

11 - 15  Hipotesis 

 Abstrak 

 Deduktif dan induktif 

 Logis dan probabilitas 

 

1. Tahap Sensorimotor 

Tahap ini berlangsung dari kelahiran sampai usia 2 tahun. Pada 

tahap ini, bayi bergerak dari tindakan refleks instingtif pada saat lahir 

sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu 

pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-

pengalaman sensor dengan tindakan fisik (Baharuddin, 2008). Pada 

permulaan tahap ini, bayi yang baru lahir sedikit lebih banyak daripada 

pola-pola refleks. Pada akhir tahap, anak berusia 2 tahun memiliki pola-

pola sensimotor yang kompleks dan mulai beroperasi dengan symbol-

simbol primitif (Ichsan, 2009). 

2. Tahap Praoperasi 

Tahap ini bermula dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahap 

ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-

gambar. Disamping dicirikan berfikir simbolik pada masa ini, juga 

dicirikan denganpemikiran intuitif. Pemikiran simbolis yaitu peimikiran 

dengan menggunakan symbol atau tanda, berkembang sewaktu anak 

mulai suka menirukan sesuatu. Keaktifan anak menirukan orang tuanya 

akan memperlancar pemikiran simbolisnya (Ichsan, 2009). 

Ibid dalam Ichsan (2009) mendefinisikan pemikiran intuitif yaitu 

persepsi langsung akan dunia luar tetapi tanpa dinalar terlebih dahulu. 
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Intuisi merupakan pemikiran imajinal atau langsung tanpa dipikir lebih 

dahulu. Pemikiran intuitif ini memiliki kelemahan yaitu anak hanya 

dapat lihat satu arah saja, anak belum dapat melihat pluralitas gagasan, 

tetapi hanya satu arah saja. Sehingga pada masa ini anak belum mampu 

berpikir dengan melihat berbagai segi dalam satu kesatuan. 

3. Operasional Konkret 

Tahap ini bermula dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Pada saat ini 

anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang 

konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk 

yang berbeda (Baharuddin, 2008). Operasi itu bersivat reversible, artinya 

dapat mengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran yang dapat 

dikembalikan kepada awalnya lagi. Pada tahap ini anak juga sudah 

mampu menganalisis dari berbagai segi. Meskipun pada tahap ini anak 

mengembangkan pemikiran logis tetapi masih terbatas pada suatu yang 

konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis (Ichsan, 2009). 

4. Operasional formal 

Tahap ini bermula dari umur 11 tahun. Anak remaja berpikir dengan 

cara yang lebih abstrak dan logis. Pemikiran anak pada tahap ini lebih 

idealistic (Baharuddin, 2008). Mereka memecahkan masalah yang 

dihadapi dengan reasoning dan logika. Ada pembebasan pemikiran dari 

pengalaman langsung menuju ke pemikiran yang berdasarkan proporsi dan 

hipotesis. Asimilasi dan akomodasi terus berperan dalam membentuk 

skema yang lebih menyeluruh pada pemikiran remaja. Pada saat ini, 

pemikiran remaja dengan pemikiran orang dewasa saca secara kualitas 

namun berbeda secara kuantitas (Suparno dalam Ichsan, 2009). 

Pengalaman dan skema orang dewasa lebih banyak dibandingkan dengan 

seorang remaja. 

Ichsan (2009) menyatakan bahwa pada pemikiran formal, unsure 

pokok pemikiran adalah pemikiran deduktif, induktif dan abstraktif. 

Pemikiran deduktif mengambil kesimpulan khusus dari pengalaman yang 

umum. Pemikiran induktif mengambil kesimpulan umum dari 

pengalaman-pengalaman yang khusus daripemikiran abstraktif tidak 

langsung dari objek. Pada tahap ini remaja sudah dapat memahami konsep 

dengan proposisi dengan baik, menggunakan kombinasi dalam pemikiran, 
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dapat menggabungkan dua referensi pemikiran, sudah mengerti 

probabilitas dengan unsur yang menyertainya serta permutasinya. 

3) Konstruktivisme Piaget 

Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama yang 

menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme 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 dillui 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 berubah selama perkembangan mental anak. Skema 

bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian 

proses dalam system 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 asimilasi dan 

akomodasi tersebut kemudian disebut dengan pengetahuan (Siswanto, 

2008). Melalui adaptasi anak memperoleh pengalaman yang baru 

berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Proses asimilasi tidak 

menyebabkan perubahan skema/schemata, melainkan memperkembangkan 

skema/schemata. Dalam perkembangan intelektual seseorang diperlukan 

keseimbangan anatara asimilasi dengan akomodasi. Proses ini debut 

equilibrium, yaitu pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur 

keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi (Haryanto, 2009). 

c. Konstruktivisme Vygotsky 

Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar 

adalah adanya interaksi social individu dengan lingkungannya. Vygotsky 

sangat menekankan pentingnya peran interaksi social bagi perkembangan 
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belajar seseorang. Vygotsky percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang 

anak dalam perkembangan zone proximal, yaitu suatu tingkat yang dicapai 

oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku social. Zone ini juga dapat 

diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri 

tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa (Baharuddin, 2008). 

Konsep lain dalam karya Vygotsky adalam “pembicaraan batin” (inner 

speech). Konsep ini muncul dari penjelajahan Vygotsky untuk menemukan 

hubungan antara tindakan pikiran yang tidak terlihat dengan bahasa sebagai 

fenomena kebudayaan, yang bisa dijelaskan dengan analisis obyektif. Pada 

behavioris menyatakan bahwa pikiran hanayalah pembicaraan subvocal, 

pembicaraan lahirlah yang tumbuh sangat kecil. Vygotsky bertentangan 

dengan behavioris, menegaskan bahwapikiran berkmbang untuk 

merefleksikan kenyataan social. Proses komunikasi dengan orang lain 

menghasilkan perkembangan makna kata yang kemudian membentuk struktur 

kesadaran (Haryanto, 2009). 

2. Skim dan Pembentukan Skim 

a. Pengertian Skim 

Piaget dalam Sutriyono (2007) mendefinisikan skim sebagai corak 

tingkah laku atau tindakan umum yang dapat diulangi atau digeneralisasikan 

melalui penggunaan kepada obyek-obyek baru. 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 

dipunyai oleh seorang individu pada suatu saat tertentu disebut sebagai 

struktur kognitif. Struktur kognitif tersebut tidaklah ebrsifat statis, tetapi 

bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan kualitatif dan kuantitatif 

melalui dua proses adaptasi yang saling melengkapi, yaitu asimilasi dan 

akomodasi (Sutriyono, 2005). 

Asimilasi merupakan proses kognitif dimana seseorang 

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). Semua tindakan yang diulangi atau dirumuskan 
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melalui pengalaman baru dapat dinggap sebagai skim. Skim dapat 

menjelaskan dan memprediksi tindakan operasi pikiran yang dimiliki siswa 

(Piaget dalam Kristanto, 2014). 

b. Proses Pembentukan Skim 

Piaget dalam Sutriyono (2012) menghubungkan pembentukan suatu 

skim dengan proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merujuk pada proses 

manfsir 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 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. 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). 

Skim dapat dianggap sebagai satu jujukan peristiwa dasar yang 

meliputi tiga bagian. Bagian pertama berfungsi sebagai pencetus atau 

penyebab. Dalam konteks skim, bagian pertama ini bersepadan secara kasar 

dengan konsep “rangsangan” yang diajukan oleh behaviorusme, yaitu corah 

motor deria. Bagian kedua, yang menyusuli bagian pertama, ialah tindakan 

(gerak balas) atau satu operasi (aktivitas pengkonsepan). Bagian ketiga pula 

ialah yang dinamakan keputusan atau aktivitas lanjutan (yang bersepadan 

secara kasar dengan konsep “peneguhan” yang aiajukan oleh behaviorisme) 

(Glaserfeld, 1980; Nik Aziz, 1988b; Sutriyono, 2012). 

Nik Aziz dalam Sutriyono (2012) menyatakan bahwa murid dan guru 

mempunyai konsepsi yang berbeda tentang sesuatu hal atau peristiwa. Jadi 

sembarang pengetahuan tidak boleh dipindahkan dari guru kepada murid 

dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu untuk membangun atau 
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mengkonstruksi sesuatu skim matematika mengikuti kemampuan masing-

masing. 

c. Skim Pembagian 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 situai menjadi dasar untuk pembentukan model 

bagi skim matematika yang dipunyai seorang siswa. 

3. Bilangan Asli 

Menurut Raharjo (2004), bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 

satu, dua, tiga, dan seterusnya hingga tak terbatas. Bilangan asli juga disebut 

dengan bilangan ordinal. Salah satu operasi hitung dalam bilangan asli adalah 

operasi pembagian bilangan asli. 

a. Pembagian Bilangan Asli 

Operasi hitung pembagian bilangan asli dapat dilakukan dengan cara 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari (Raharjo, 2004). Sebagai contoh 

diberikan soal 12 : 3. Dalam kehidupan sehari-hari, membagi 3 sama banyak 

diartikan sebagai membagi banyak benda dalam sebuah kumpulan kepada 3 

orang sama rata. Hasil baginya adalah banyaknya benda yang diterima oleh 

sama rata oleh masing-masing orang. Sebagai contoh misalnya 12 dibagi 3 

orang sama raa, maka masing-masing akan menerima 4. 

Dalam matematika, membagi 12 dengan 3 artinya setiap kali 

mengambil 3 buah. Hasil baginya adalah banyaknya pengambilan tiha-tiga 

dalam kumpulan yang banyaknya 12 anggota sampai habis. Karena 12-3-3-3-

3=0 yakni banyaknya pengambilan 3an sampai habis ada 4 kali maka 12:3=4 

(Raharjo, 2004). 

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 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 
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skim yang berbeda. Seorang siswa menggunakan skim membilang operatif, manakala 

siswa yang lain menggunakan skim membilang figurative. 

Penelitian yang dilakukan Sutriyono (2012) yang berjudul “Skim Pengurangan 

Bilangan Bulan 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 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 mengkontruksi skim pengurangan bilangan bulat telah 

diperoleh. 

Penelitian yang dilakukan Hasnul (1992) dengan judul “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 oleh Fidiasari (2012) yang berjudul “Skim Perkalian Bilangan Asli” 

menunjukkan ada tiga skim perkalian bilangan asli yang dimiliki oleh siswa. Tiga 

skim tersebut antara lain skim menjumlah secara berulang, skim mengurangi secara 

berulang, dan membilang satu-satu. Skim menjumlah secara berulang mempunyai 2 

subskim yaitu subskim menjumlah secara berulang menggunakan jari dan subskim 

menjumlah secara berulang menggunakan penjumlahan bersusun. Skim mengurangi 

secara berulang mempunyai 3 subskim, antara lain subskim mengurangi secara 

berulang menggunakan jari, subskim mengurangi secara berulang menggunakan 

pengurangan bersusun, dan subskim pengurangi secara berulang menggunakan benda. 

Skim membilang satu-satu mempunyai 2 subskim, yaitu subskim membilang satu-satu 

dengan benda dan subskim membilang satu-satu dengan gambar. 

Penelitian di atas merupakan beberapa kajian yang mencoba menggambarkan 

tentang skim pada bilangan bulat dan bilangan asli dengan operasi penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian. Namun belum ada kajian yang memberi tumpuan khusus 

kepada skim pembagian bilangan asli yang dipunyai siswa dengan kata lain skim 

pembagian bilangan asli masih belum terjawab, sehingga peneliti melakukan 
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penelitian tentang skim pembagian bilangan asli. Penelitian tentang skim pembagian 

bilangan asli ini mencoba mengkaji skim-skim yang digunakan siswa kelas 3 SD 

dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli, sehingga penelitian ini sangat 

berbeda dari penelitian sebelumnya. 


