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Abstrak—Pada akhir abad XX terjadi reformasi pembelajaran khususnya 

pembelajaran Matematika. Para guru matematika merubah cara mengajar, dari 

mengajar dengan ceramah berubah menggunakan paradigma pembelajaran konstruktif 

[1] . Paradigma konstruktivistik, dalam prinsip dan standar kelas matematika NCTM 

[2] disebut pembelajaran berpusat pada siswa (SCL). Student Centred Learning 

merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa menjadi fokus dalam 

pembelajaran. Siswa tidak pasif menerima informasi, tetapi aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan.  Di dalam kelas siswa didorong untuk memikirkan apa 

yang dipresentasikan, mengeksplore lebih lanjut konsep-konsep, bekerja secara 

kolaboratif dengan guru. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang 

menyatakan bahwa pembelajaran konstruktivisme  mempersiapkan siswa pada situasi 

pemecahan masalah, negosiasi dan menyelesaikan masalah melalui sharing dan 

bertukar ide, aktif, berkolaborasi dengan guru dalam mengkreasi makna baru. 

Meskipun paradigma konstruktivistik sudah dimulai sejak akhir abad XX, 

berdasarkan observasi di beberapa sekolah pelaksanaan pembelajaran matematika 

konstruktivistik belum seperti yang diharapkan. Pada tulisan ini akan dibahas jenis-

jenis konstruktivisme dalam pembelajaran matematika sekolah beserta contoh model 

pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenis konstruktivisme. 

Kata kunci: konstruktivisme, matematika, pembelajaran  

 

I. PENDAHULUAN 

Pada akhir abad XX terjadi perubahan paradigma pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 
matematika. Perubahan ini menimbulkan “perdebatan” antara guru-guru reformis  dengan guru-guru 
tradisional. Guru-guru tradisional memandang metode pembelajaran yang digunakan guru-guru reformis 
tidak cocok digunakan dalam pembelajaran matematika, sedangkan guru-guru  reformis berpandangan 
bahwa guru-guru matematika harus merubah cara mengajarnya. Dengan kata lain diperlukan reformasi 
dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika.   

Dengan gelombang reformasi ini, para guru matematika merubah cara mengajar, dari mengajar dengan 
ceramah berubah menggunakan paradigma pembelajaran konstruktif [1] . Paradigma konstruktivistik, 
dalam prinsip dan standar kelas matematika NCTM [2] disebut pembelajaran berpusat pada siswa (SCL). 
Student Centred Learning merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa menjadi fokus dalam 
pembelajaran. SCL  berasal dari teori pembelajaran Konstruktivis dimana siswa mengkonstruksi 
pengetahuannya, dan belajar terjadi ketika diperoleh makna. Siswa tidak pasif menerima informasi, tetapi 
aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan.  Di dalam kelas siswa didorong untuk memikirkan apa yang 
dipresentasikan, mengeksplore lebih lanjut konsep-konsep, bekerja secara kolaboratif dengan guru. Belajar 
meliputi konstruksi pemahaman baru dengan mengkombinasikan pengetahuan sebelumnya dengan 
informasi baru [3].  Siswa mengkontruksi pengetahuannya dengan berbicara, mendengarkan, menulis, 
membaca dan merefleksikan konten, ide dan masalah. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang 
menyatakan bahwa pembelajaran konstruktivisme  mempersiapkan siswa pada situasi pemecahan masalah 
, negosiasi dan menyelesaikan masalah melalui sharing dan bertukar ide, aktif, berkolaborasi dengan guru 
dalam mengkreasi makna baru.  

Kelas matematika baru ini berbeda dengan kelas tradisional. Kelas tradisional yang sering disebut 
pengajaran dengan metode ceramah dilakukan dengan kegiatan: membahas tugas yang diberikan 
sebelumnya, menyampaikan materi baru, mengecek pemahaman siswa dengan mengerjakan contoh, 
mengerjakan soal, dan memberikan tugas rumah (PR),[4].  Para reformis berkeyakinan  bahwa ritual pada 
kelas tradisional menyulitkan siswa untuk memahami dan menggunakan matematika dalam kehidupan 
sehari-hari [5]. 

PM - 84 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

586 

 

Reformis matematika mengharapkan perubahan keyakinan dan rutinitas kelas matematika tradisional 
untuk membantu siswa meningkatkan kebermaknaan dan penggunaan pengetahuan matematikanya. Guru 
mengalami kesulitan dalam transformasi ini [6].  Konstruktivisme sebagai teori belajar diperlukan untuk 
membantu guru matematika berubah dari pengajaran tradisional ke pembelajaran di mana siswa dan guru 
bekerja bersama memecahkan masalah, menemukan dan membangun pengetahuan. 

Reformasi dalam pendidikan matematika dimulai dengan adanya publikasi A Nation at Risk   
dilanjutkan adanya publikasi Kurikulum dan Standar Evaluasi kelas Matematika [7] dan dilanjutkan 
publikasi Prinsip dan Standar Kelas Matematika [2]. Reformasi matematika merubah cara pandang 
tradisional yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang diskrit, hirarkis, terurut, dan fiks menjadi 
pengetahuan dipandang sebagai konstruksi individu yang dikreasi siswa melalui interaksi dengan siswa  
lain dan benda-benda yang ada di lingkungannya[1].  

Penggagas reformasi pendidikan matematika meyakini bahwa “ untuk memahami matematika adalah 
dengan mengerjakan matematika” [7]. Reformis mendorong siswa untuk beraktivitas dan berfikir seperti 
matematikawan. Copes menyatakan bahwa para matematikawan menemukan masalah, menyelesaikan 
masalah dan menganalisis penyelesaian masalah [9]. Dalam orientasi reformasi kelas matematika, siswa 
bekerjasama dalam kelompok. Mereka memanipulasi dengan memodelkan masalah dan menyelesaikan, 
mereka bekerja pada proyek yang diberikan, dalam bekerja siswa membangun pengetahuan 
matematikanya. 

Meskipun reformasi pendidikan matematika sudah dimulai pada akhir abad XX, berdasarkan 
pengamatan penulis di beberapa sekolah, pembelajaran matematika belum seperti yang diharapkan. Pada 
tulisan ini akan dibahas pengertian konstruktivisme dalam pembelajaran matematika dan bagaimana 
implementasinya dalam pembelajaran matematika.  

 
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Konstruktivisme dalam Pembelajaran Matematika 

Konstruktivisme merupakan filsafat atau  aliran dalam pendidikan yang perpandangan bahwa  siswa 
mengkreasi pengetahuannya melaui interaksi dengan lingkungannya termasuk interaksi dengan siswa lain. 
Konstruktivis berpandangan bahwa pengalaman dan lingkungan berperan bagi siswa dalam belajar, dan 
bahwa bahasa merupakan kunci akusisi pengetahuan.  

Konstruktivis mempercayai bahwa praktek pembelajaran harus banyak percakapan. Melalui 
percakapan, guru memahami siswa, sehingga dapat mempersiapkan siswa untuk belajar dan bagaimana 
mengorganisasi pengalaman, sehingga siswa dapat mengkonstruk makna, pemahaman dan pengetahuan. 
Guru konstruktivis menganut metode pembelajaran yang memposisikan siswa  kontak dengan lingkungan, 
interaksi antara siswa satu dengan yang lain dengan guru memberi pertanyaan-pertanyaan, siswa mencari 
sumber dan merancang penyelesaian masalah. 

Guru konstruktivis membantu siswa dalam mengkreasi konstruks. Guru konstruktivis mengamati setiap 
siswa untuk dapat belajar. Berdasarkan hasil observasi,  guru mengkreasi lingkungan sehingga siswa dapat 
mengkonstruk pengetahuannya. Guru konstruktivis memberi kesempatan siswa untuk bertanya, melakukan 
penyelidikan dan berfikir masak-masak.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zain [8] menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 
konstruktif membantu siswa menerima kenyataan bahwa matematika merupakan bagian dari kehidupannya 
baik di sekolah maupun di luar sekolah, lebih cepat memahami konten, membangun keterampilan belajar, 
membangun kreatifitas, kerjasama, berfikir kritis, kemandirian dan percaya diri. 

Membangun pengetahuannya sendiri  dalam matematika membantu siswa untuk menerima kenyataan 
bahwa matematika merupakan bagian dari kehidupannya baik di dalam maupun di luar sekolah. Belajar 
paling baik terjadi ketika siswa dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan lingkungan 
dan mengkreasi makna dari pengalaman yang berbeda. Berfikir kreatif (creative thinking) terjadi saat siswa 
harus mengakomodasi pemikiran orang lain dan menerima cara berfikir lain. 

Dengan berbicara dan berdiskusi dengan teman lain konten lebih cepat dipahami, tidak terlalu abstrak 
dan terisolasi. Interaksi aktif siswa dengan siswa lain dalam merencanakan presentasi sangat positif, 
mengindikasikan adanya team work dan kerjasama. Siswa merasa nyaman memperoleh klarifikasi dari 
teman lain saat menemui materi yang membingungkan. 

Ketrampilan belajar siswa dibangun selama proses belajar melalui berbicara, mendengarkan, membaca, 
menulis dan refleksi semua materi, ide, isu yang dipresentasikan. SCL mendorong bagaimana belajar 
efektif dilakukan, bukan penampilan guru di kelas. SCL mendorong siswa menjadi percaya diri dan 
mengingat lebih baik materi yang dipresentasikan dalam SCL. Hal ini membantu siswa untuk 
mempelajarai materi selanjutnya. SCL meningkatkan saling belajar diantara siswa, menjadikan siswa lebih 
memahami konsep, dapat mengatasi masalah yang lebih kompleks dan berfikir kritis, lebih mandiri dan 
percaya diri. 

B. Implementasi Pembelajaran Konstruktif dalam Pembelajaran Matematika 

Tujuan pembelajaran dari pandangan konstuktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk 
membentuk pengetahuan dan proses metakognitif untuk berpendapat, mengorganisasikan, dan akuisisi 
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informasi  baru. Kelebihan pembelajaran konstruktif dibanding pembelajaran yang lain adalah bahwa siswa 
aktif dan bereaksi untuk membuat makna dalam proses konstruksi pengetahuan. Manifestasi pendekatan 
konstruktivis dalam pembelajaran matematika menurut Bruning [9]  ada beberapa cara antara lain adalah:  

 Memilih materi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat memanipulasi atau berinteraksi 

dengan lingkungannya 

 Memilih aktivitas yang mendorong siswa melakukan pengamatan, mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan berpartisipasi 

 Pembelajaran menggunakan cooperative learning dan diskusi terbimbing 

 Integrasi kurikulum misal menggunakan projek tematik yang menggabungkan matematika, sain, 

membaca dan menulis. 

Hal tersebut senada dengan Suparno [10]  yang menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan 

konstruktivisme berusaha untuk melihat dan memperhatikan konsepsi dan persepsi siswa dari kacamata 

siswa sendiri. Guru dalam pembelajaran berperan sebagai moderator dan fasilitator.  Tugas guru dalam 

pembelajaran adalah : 

 Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam 

membuat rancangan dan proses penyelidikan 

 Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa, 

membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide 

ilmiah mereka. Menyediakan sarana yang merangsang siswa berpikir produktif. 

 Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Guru 

menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa berlaku untuk menghadapi 

persoalan baru yang berkaitan. 

 

Dalam pembelajaran konstruktivis, tipe konstruktivisme menentukan  metode pembelajaran yang 
digunakan.  Pressley, Harris, & Marks [11]; Pressley & Wharton-McDonald [12] menggolongkan 
konstruktivisme dalam tiga tipe yaitu konstruktivisme exsogenous, konstruktivisme endogenous dan 
konstruktivisme dialektik. Ketiga tipe melibatkan konstruksi pengetahuan, tetapi mencerminkan perbedaan 
dalam bagaimana konstruksi pengetahuan terjadi. 

Dalam konstruksi exogenous, pembentukan pengetahuan pada dasarnya suatu rekonstruksi struktur, 
seperti hubungan sebab-akibat, informasi yang ada, dan pola tingkah laku yang teramati yang sudah ada di 
realitas eksternal. Dalam pandangan ini, struktur mental kita mencerminkan pengaturan dunia luar 
(exogenous) ke dalam diri kita.  Konstruktivisme exogenous menekankan kuatnya pengaruh eksternal 
realitas fisik, informasi yang ada, dan model sosial pada pembentukan pengetahuan. Contoh metode 
pembelajaran yang cocok untuk construktivisme exsogenous adalah reciprocal teaching, dimana guru 
membimbing individu  yang baru belajar secara bertahap, sampai dia dapat mengkonstruk cukup 
pengetahuan dan mengatur kemampuannya. 

Berbeda dengan konstruktivisme exogenous, pada konstruktivisme endogenous struktur mental dikreasi 
dari struktur sebelumnya, tidak langsung dari informasi yang tersedia di lingkungan. Dalam 
konstruktivisme endogenous, proses kuncinya adalah koordinasi kegiatan mental; pengetahuan berada pada 
level yang lebih abstrak dan dibangun melalui aktivitas mental dari dalam diri sendiri. Struktur mental 
dikreasi dari struktur lain sebelumnya dan diikuti dengan yang lain dalam susunan yang dapat diramalkan. 
Stase perkembangan kognitif Piaget merupakan contoh konstruktivisme endogenous. Contoh metode yang 
cocok dengan pandangan konstruktivisme endogenous adalah discovery learning dan literasi. 

Literasi dan pengajaran literasi merupakan bagian dari pengajaran matematika. Beberapa guru 
berpandangan bahwa pengajaran literasi di dalam kelas membantu siswa mudah membaca buku teks.  
Belajar membaca dan menggunakan buku teks untuk belajar memudahkan siswa memahami masalah. 
Yang lebih penting adalah bahwa belajar bagaimana membaca buku teks adalah belajar bagaimana 
membaca, menulis, mendengarkan, berbicara dan berfikir dengan sungguh-sungguh untuk mengkreasi 
makna melalui bahasa [13]. Beberapa pengertian menekankan bahwa membaca adalah berfikir, dalam 
membaca pembaca mengkreasi makna, dalam membaca terjadi transaksi antara pembaca dan buku teks 
[14].  

Ketika siswa membaca buku teks, misal buku teks matematika, penyelesaian suatu persamaan, bukti, 

atau eksplanasi matematika berarti bahwa mereka mengkreasi lebih lanjut pengetahuan awal dan 

pengalamannya dengan informasi dan konsep yang ada pada buku teks. Hal ini berarti siswa 

mengkonstruk pengetahuannya sesuai dengan penulis buku. Siswa kelas matematika mungkin perlu 

bantuan dalam membaca dan mengkreasi teks matematika karena keterbatasannya dalam pengetahuan 
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tentang konten matematika maupun pemahaman dalam memanipulasi simbol matematika. Guru 

matematika yang merupakan pakar dalam membaca dan mengkreasi teks matematika berkewajiban 

membantu siswanya dalam literasi. 

Hendaknya guru matematika menggunakan pengajaran literasi agar siswa dapat mengembangkan 
pengetahuan matematikanya seperti yang dilakukan para matematikawan dalam mengembangkan 
matematika. Dengan literasi matematikawan menganalisis masalah, menyelesaikan masalah, menganalisis 
buku teks untuk mengkontruksi pengetahuannya.    

Kategori yang ketiga berada di antara konstruktivisme exogenous dan konstruktivisme endogenous. 
Konstruktivisme dialektikal menempatkan sumber pengetahuan dalam interaksi antara pebelajar dengan 
lingkungannya. Kontruktivisme dialektikal berhubungan dengan filosofi lain yang mempengaruhi 
psikologi Amerika yaitu kontektualisme yang berpegangan bahwa pikiran dan pengalaman merupakan 
rangkaian yang tak terpisahkan dengan konteks yang terjadi. Contoh metode pembelajaran yang cocok 
dengan konstruktivisme dialektikal adalah colaborative peer teaching di mana siswa bekerja sama, saling 
membantu satu dengan yang lain dalam mengkonstruk pengetahuannya [15]. 

Senada dengan hal tersebut Simon [16] dalam artikelnya menyatakan interaksi kelompok kecil, 

pemecahan masalah non rutin, dan materi manipulatif bisa menjadi alat penting bagi guru matematika. 

Dia mengembangkan model “mathematics Teaching Cycle” yang menggaris bawahi pentingnya interaksi 

antar grup dan aktivitas guru dan siswa dalam membangun pengetahuan matematika siswa. Tema penting 

yang ditampilkan dalam model ini adalah : 1). Cara berpikir dan pemahaman siswa  merupakan hal 

penting dan diberikan tempat yang utama dalam disain dan implementasi pembelajaran. 2). Pengetahuan 

guru berkembang secara simultan dengan perkembangan pengetahuan siswa. Ketika siswa mempelajari 

matematika, saat itulah guru belajar mengenai matematika, pembelajaran dan cara berpikir matematika 

siswa. 3). Perencanaan pembelajaran dipandang sebagai salah satu hipotesis learning trajectory. 

Pandangan ini membenarkan dan menghargai tujuan guru terhadap pembelajaran dan pentingnya 

hipotesis tentang proses belajar siswa. 4). Pengetahuan guru yang berkembang secara kontinu membentuk 

perkembangan secara kontinu dalam hipotesis  learning trajectory guru. 

Walaupun ketiga tipe konstruktivisme menyatakan pandangan yang berbeda, Moshman berpendapat 
bahwa masing-masing dapat digunakan individu-individu dalam mengkonstruk pengetahuan. Sebagai 
contoh misal seorang anak yang baru belajar dia menggunakan konstruktivisme exsogenous ketika 
mempelajari bidang yang baru, misal pengantar statistika, karena sedikitnya pengetahuan awal (prior 
knowledge) yang dimiliki. Dalam hal ini dia akan tergantung pada buku teks, guru, dan pakar dalam 
membangun pengetahuan dan keterampilan dasar. Individu yang sama mungkin akan berkolaborasi dengan 
teman-temannya  dalam belajar untuk memperdalam penguasaan materi dan konsep, dan merevisi dan 
mempertajam kemampuan penalaran statistikanya. Paling mungkin adalah hanya setelah memperoleh 
beberapa tingkat keahlian  seseorang menggunakan konstruktivisme endogenous untuk restrukturisasi 
pengetahuannya dengan cara baru. 

Diantara ketiga tipe konstruktivisme, konstruktivisme dialektikal paling prospetif dan paling penting 

dalam perkembangan psikologi kognitif. Pandangan konstruktivisme dialektikal menyatukan faktor 

eksternal dan internal dan memfokuskan perhatian pada interaksi diantaranya. Untuk lebih memahami 

konstruktivisme dialektikal, selanjutnya akan dibahas pandangan Vygotsky tentang konstruktivisme 

dialektikal. 

Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan 
intelektual yang mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah 
interpersonal ke wilayah intrapersonal. Mekanisme yang mendasari kerja mental tingkat tinggi itu 
merupakan salinan dari interaksi sosial [17].  Dalam pandangan Vygotsky, semua kerja kognitif tingkat 
tinggi pada manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya tertentu [9]. Teori 
kognisi sosial dari Vygotsky ini mendorong perlunya landasan sosial yang baru untuk memahami proses 
pendidikan. 

Vygotsky sangat menekankan pentingnya peranan lingkungan budaya dan interaksi sosial dalam 

perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia [18] . Menurut Vygotsky siswa sebaiknya belajar melalui 

interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Interaksi sosial ini memacu 

terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Konsep ini oleh Vygotsky 

dinamakan pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship). Pemagangan kognitif mengacu pada proses 

di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya 

dengan pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang menguasai permasalahan yang dipelajari. 

Pakar yang dimaksud bisa orang dewasa atau kawan sebaya [18]. 
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Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu 
tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak 
dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara 
mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak darikemampuan seseorang untuk 
menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika 
berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. 

Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menangani tugas-tugas 

atau masalah kompleks yang masih berada pada jangkauan kognitif siswa atau tugas-tugas tersebut berada 

pada Zone of Proximal Development (ZPD). Vygotsky [9]  mendefinisikan Zone of Proximal 

Development (ZPD) sebagai berikut: ZPD  adalah jarak antara taraf perkembangan aktual dan 

perkembangan potensial. Definisi tersebut mengandung makna bahwa taraf perkembangan aktual 

merupakan batas bawah ZPD, sedangkan taraf perkembangan potensial merupakan batas atasnya. 

Vygotsky juga mencatat bahwa dua anak yang mempunyai taraf perkembangan aktual sama, dapat 

berbeda taraf perkembangan potensialnya. Jadi ZPD  mereka masing-masing berlainan meskipun berada 

dalam situasi belajar yang sejenis. 

Pengertian ZPD  di atas dipahami sebagai berikut: jika suatu masalah dapat diselesaikan secara mandiri 
oleh siswa tanpa bantuan orang lain atau guru, maka siswa tersebut telah berada pada taraf kemampuan 
aktualnya. Tetapi, jika masalah tersebut baru dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan orang lain  
yang lebih memahami masalah, maka siswa tersebut telah berada pada taraf kemampuan potensialnya. Jika 
guru mengajukan masalah untuk dipecahkan oleh siswa,  sebaiknya masalah itu berada di antara taraf 
kemampuan aktual dan taraf kemampuan potensial, atau masalah berada pada daerah jangkauan kognitif 
siswa. Demikian juga dalam pembelajaran matematika jika siswa telah menguasai dengan baik materi 
prasyarat (prior knowledg) untuk mempelajari materi baru, maka siswa telah berada pada taraf kemampuan 
aktualnya. Jika siswa menguasai secara tuntas materi baru tersebut  setelah mengikuti proses pembelajaran, 
maka siswa berada pada tingkat kemampuan potensialnya. 

Setiap anak akan melewati dua tingkat (level) dalam proses belajar, yaitu pertama pada level sosial, 
dimana anak melakukan kolaborasi dengan orang lain dan kedua pada level individual, yaitu anak 
melakukan proses internalisasi. Dari uraian di atas, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru 
hendaknya mengorganisasi situasi kelas dan menerapkan strategi pembelajaran yang memungkinkan 
siswa saling berinteraksi dengan siswa lain dan guru, serta menstimulus keterlibatan siswa melalui 
pemecahan masalah yang membutuhkan kehadiran orang lain yaitu guru atau teman sebaya yang lebih 
memahami masalah dan memberikan bantuan di saat mereka mengalami kesulitan. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada akhir abad XX terjadi perubahan paradigma pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 
matematika. Dengan gelombang reformasi ini, para guru matematika merubah cara mengajar, dari 
mengajar dengan ceramah berubah menggunakan paradigma pembelajaran konstruktif [1]. Paradigma 
konstruktivistik. Guru konstruktivis membantu siswa dalam mengkreasi konstruks. Guru konstruktivis 
mengamati setiap siswa untuk dapat belajar. Berdasarkan hasil observasi,  guru mengkreasi lingkungan 
sehingga siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya. Guru konstruktivis memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya, melakukan penyelidikan dan berfikir masak-masak.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zain [8] menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 
konstruktif membantu siswa menerima kenyataan bahwa matematika merupakan bagian dari kehidupannya 
baik di sekolah maupun di luar sekolah, lebih cepat memahami konten, membangun keterampilan belajar, 
membangun kreatifitas, kerjasama, berfikir kritis, kemandirian dan percaya diri. 

Pressley, Harris, & Marks [11],  Pressley & Wharton-McDonald [12] menggolongkan konstruktivisme 
dalam tiga tipe yaitu konstruktivisme exsogenous, konstruktivisme endogenous dan konstruktivisme 
dialektik. Diantara ketiga tipe konstruktivisme, konstruktivisme dialektikal paling prospetif dan paling 
penting dalam perkembangan psikologi kognitif. Pandangan konstruktivisme dialektikal menyatukan 
faktor eksternal dan internal dan memfokuskan perhatian pada interaksi diantaranya. Salah satu tokoh yang 
mengembangkan konstruktivisme dialektikal adalah Vygotsky. 

Vygotsky sangat menekankan pentingnya peranan lingkungan budaya dan interaksi sosial dalam 
perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia [18]. Menurut Vygotsky siswa sebaiknya belajar melalui 
interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Interaksi sosial ini memacu 
terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Konsep ini oleh Vygotsky 
dinamakan pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship). Pemagangan kognitif mengacu pada proses di 
mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan 
pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang menguasai permasalahan yang dipelajari. Pakar 
yang dimaksud bisa orang dewasa atau kawan sebaya [18] . 
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Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menangani tugas-tugas 
atau masalah kompleks yang masih berada pada jangkauan kognitif siswa atau tugas-tugas tersebut berada 
pada Zone of Proximal Development (ZPD). Pengertian ZPD  dipahami sebagai berikut: jika suatu masalah 
dapat diselesaikan secara mandiri oleh siswa tanpa bantuan orang lain atau guru, maka siswa tersebut telah 
berada pada taraf kemampuan aktualnya. Tetapi, jika masalah tersebut baru dapat diselesaikan oleh siswa 
dengan bantuan orang lain  yang lebih memahami masalah, maka siswa tersebut telah berada pada taraf 
kemampuan potensialnya. Jika guru mengajukan masalah untuk dipecahkan oleh siswa,  sebaiknya 
masalah itu berada di antara taraf kemampuan aktual dan taraf kemampuan potensial, atau masalah berada 
pada daerah jangkauan kognitif siswa. Demikian juga dalam pembelajaran matematika jika siswa telah 
menguasai dengan baik materi prasyarat (prior knowledg) untuk mempelajari materi baru, maka siswa 
telah berada pada taraf kemampuan aktualnya. Jika siswa menguasai secara tuntas materi baru tersebut  
setelah mengikuti proses pembelajaran, maka siswa berada pada tingkat kemampuan potensialnya. 

Setiap anak akan melewati dua tingkat (level) dalam proses belajar, yaitu pertama pada level sosial, 
dimana anak melakukan kolaborasi dengan orang lain dan kedua pada level individual, yaitu anak 
melakukan proses internalisasi.  Dari uraian di atas, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru 
hendaknya mengorganisasi situasi kelas dan menerapkan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa 
saling berinteraksi dengan siswa lain dan guru, serta menstimulus keterlibatan siswa melalui pemecahan 
masalah yang membutuhkan kehadiran orang lain yaitu guru atau teman sebaya yang lebih memahami 
masalah dan memberikan bantuan di saat mereka mengalami kesulitan. 
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