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PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN  
(Tinjauan dari Filsafat Kontruktivisme) 

Nuryadi, S.Pd, M. Pd 
 

A. PENDAHULUAN 

Bertahun-tahun telah diupayakan agar matematika dapat 

dikuasai siswa dengan baik oleh para ahli pendidikan dan ahli pendidikan 

matematika. Namun, hasilnya masih menunjukkan bahwa tidak banyak 

siswa yang menyukai matematika dari setiap kelasnya. Meskipun kadang-

kadang menjadi suatu kebanggaan bagi guru matematika karena 

pelajaran yang dipegangnya sangat „bergengsi‟  sehingga menyebabkan 

tidak banyak siswa yang dapat lulus dari pelajaran ini. 

Kebanggaan yang demikian masih melekat pada sejumlah guru, 

meskipun tidak ada data yang mendukung pernyataan ini. Kadang-

kadang guru matematika masih “enggan” untuk menerima ide-ide atau 

gagasan pembaharuan dalam pembelajaran matematika. Mereka masih 

memilih strategi yang telah melekat dalam kurun waktu yang cukup lama 

sehingga sejalan dengan pengalaman guru mengajar, bahkan telah 

menjadi suatu keyakinan yang relative sulit untuk dirubah. 

Usaha keras telah dilaksananakan melalui berbagai 

pembaharuan agar matematika yang diajarkan dapat merangsang siswa 

untuk mencari sendiri, melakukan sendiri, menyelidiki sendiri, melakukan 

pembuktian terhadap suatu dugaan yang mereka buat sendiri, dan 

mencari tahu jawaban atas pertanyaan teman atau pertanyyan gurunya. 

Aktivitas siswa  yang demikian hendaknya tidak selalu bergantung pada 

gurunya, melainkan hendaknya siswa berkemauan keras mencari sendiri 

dengan catatan bahwa fasilitas, buku pelajaran, sumber matematika, 

konteks matematika, dan alat-alat yang mendukung proses investigasi 

tersebut tersedia atau paling tidak diberikan oleh gurunya, dalam hal ini 
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seorang siswa harus proaktif membangun pemahaman matematikanya 

sendiri.  

Pergeseran paradigma terhadap matematika akhir-akhir ini 

sudah terjadi hamper disetiap Negara. Dari pandangan yang semula 

memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang „ketat‟ dan 

„terstruktur‟ secara rapi (Lakatos, 1976 dalam Turmudi, 2008) ke 

pandangan bahwa matematika adalah aktivitas kehidupan manusia. Hal 

ini berpengaruh terhadap cara memperolehnya, yaitu dari penyampaian 

rumus-rumus, defenisi, aturan, hukum, konsep, prosedur dan algoritma 

menjadi penyampaian konsep-konsep matematika melalui konteks yang 

bermakna dan yang berguna bagi siswa. 

Pandangan bahwa matematika sebagai aktivitas kehidupan 

manusia merupakan pandangan baru yang juga didukung oleh 

pandangan filsafat konstruktivisme sosial yaitu siswa secara aktif 

membangun pengetahuan dan maknanya dari pengalaman-pengalaman 

mereka sendiri baik secara individu maupun social, dengan demikian 

pembelajaran tidak harus berpusat kepada guru, melainkan harus 

berpusat kepada siswa. 

Berdasarkan pandangan filsafat ini, untuk menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa agar siswa menjadi lebih aktif, 

tentunya berhubungan dengan bagaimana guru membangun sebuah 

metode dan strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua 

kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi sesuatu yang 

bermakna. Dalam makalah ini akan disajikan bagaimana pandangan 

filsafat kontruktivisme, sebagai dasar pengembangan metode 

pembelajaran matematika yang bermakna bagi siswa. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Tinjauan Filsafat Kontruktivisme 

Sekitar tahun Sekitar tahun 1985 orang jarang mendengar kata 

konstruktivisme (Davis, Maher dan Nodding, 1990). Istilah 

konstruktivisme di kenal mengacu pada teori perkembangan struktur 

kognitif dari Piaget (English dan Halford, 1995:11, dalam Rohcmad, 2008) 

Dalam perkembangannya konstruktivisme memiliki arti bermacam-

macam. Berikut ini disajikan beberapa pendapat tentang pengertian 

kontruktivisme yang dikemukakan oleh filsuf, Psikolog dan pendidik. 

1. Konstruktivisme yang dikenal dari kerja Piaget yang menyatakan 

bahwa pengetahuan konseptual tidak dapat ditransfer dari seseorang 

ke orang lainnya, melainkan harus dikonstruksi oleh setiap orang 

berdasar pengalaman mereka sendiri (Nik Pa dalam English dan 

Halford, 1995: 11). Konstrukivisme menurut von Glasersfeld (von 

Glasersfeld, 1984) berpendapat pengetahuan adalah secara aktif 

diterima orang melalui indera atau melalui komunikasi atau 

pengalaman. Orang menginterpretasi dan mengkonstruksi realitas 

berbasis pengalaman dan interaksinya denganlingkungannya. 

2. Fosnot (dalam Doolittle dan Camp, 1999: 5) menyatakan konsep 

bahwa siswa membangun pengetahuan berdasar pengalaman 

dinamakan konstruktivisme. Nodding (1990:7) menyatakan 

konstruktivisme dapat dikarakteristikkan sebagai posisi kognitif dan 

perspektif metodologis. Slavin (2000: 256) menyatakan 

konstruktivisme memandang siswa secara konstan memeriksa 

informasi baru terhadap aturan-aturan lama dan merevisi aturan-

aturan bila mereka bekerja dalam waktu relatif singkat. Menurut 

Doolitle dan Camp (1999) inti dari konstruktivisme adalah aktif 

memahami dan membangun pengetahuan sendiri berdasar 

pengalamannya. 
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3. Konstruktivisme menurut pandangan Vygotsky menekankan pada 

pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang lebih 

tinggi bergerak antara inter-psikologi (interpsychological) melalui 

interaksi sosial dan intra-psikologi (intrapsychological) dalam 

benaknya. Internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan 

eksternal ke internal. Ini terjadi pada individu bergerak antara inter-

psikologi (antar orang) dan intra-psikologi (dalam diri individu). 

Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan 

lingkungan social dalam pembentukan pengetahuan. 

Berdasar beberapa pendapat tentang pengertian konstruktivisme 

yang di kemukakan Piaget, Nik Pa, von Glasersfeld, Fosnot, Nodding, 

Slavin, Doolitlle dan Camp, dan Vygotsky tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa konstruktivisme dapat diartikan sebagai suatu 

pandangan dalam memperoleh pemahaman terhadap suatu pengetahuan 

yang dilakukan dengan cara aktif mengkontruksi pengetahuan sendiri 

berdasar pengalaman orang itu sendiri. Dalam mengkonstruksi 

pengetahuan tersebut dapat dilakukan secara individu atau melaui 

interaksi social.  

Berkaitan dengan pembelajaran matematika, perbelajaran 

matematika beracuan konstruktivisme adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa aktif belajar memahami dan membangun pengetahuan 

matematika berdasar pengalaman siswa sendiri. Dalam proses 

membangun pengetahuan matematika, siswa berinteraksi dengan 

lingkungan dan dihadapkan dengan informasi baru, informasi baru 

tersebut oleh kognisi siswa diserap melalui adaptasi. Sehingga aturan-

aturan lama dapat dimodifikasi atau siswa membentuk aturan-aturan baru 

dalam benaknya. 
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 Terdapat banyak ragam konstruktivisme, Ernest (dalam 

Murphy, 1997) menyatakan ragam konstruktivisme sebanyak para 

penelitinya: “there are as many varieties of constructivism as there are 

researcher”. Jonassen (dalam Wilson, Teslow, dan Taylor, 1993) 

menyatakan pengertian konstruktivisme sulit dibakukan karena meliputi 

spektrum keyakinan yang luas tentang kognisi. Adanya perbedaan 

keyakinan tentang kognisi ini menjadikan perbedaan dalam epistemologi 

konstruktivisme. Dengan demikian, epistemologi konstruktivisme juga 

sulit dibakukan sehingga berdampak memungkinkan orang memperoleh 

interpretasi berbeda-beda bergantung pada siapa yang membaca dan 

epistemologi konstruktivisme yang mendasari penulisannya. Hal ini 

senada dengan yang dikemukakan Murphy (1997) bahwa epistemologi 

konstruktivisme sulit dirumuskan, bergantung pada apa yang dibaca 

orang tersebut, siapapun dapat memiliki interpretasi berbeda dengan 

lainnya. 

 

               Meskipun epistemologi konstruktivisme sulit dibakukan tetapi 

ada perkembangan pandangan tentang bagaimana cara orang 

mengkontruksi pengetahuan. Misalnya Heylighen (dalam Murphy, 1997) 

menyatakan sejarah epistemologi bergerak dari pandangan statis dan 

pasif terhadap ilmu pengetahuan menuju ke pandangan aktif dan adaptif. 

Perkembangan epitemologi konstruktivisme tersebut juga dapat disinyalir 

dari pendapat para ahli pendidikan. Misalnya von Glasersfeld, Doolittle, 

dan Camp. von Glasersfeld mengemukakan epistemologi konstruktivisme 

berdasar epistemologi konstruktivisme yang dikemukakan Piaget; dan 

Doolittle dan Camp dengan mempertimbangkan konstruktivisme yang 

dikemukakan Vygotsky mengembangkan epistemologi von Glasersfeld 

(Doolittle dan Camp, 1999). 
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Von Glasersfeld (Doolittle dan Camp, 1999:5 dalam Rohcmad, 2008) 

mengemukakan tiga keyakinan (tenet) sebagai epistemologi 

konstruktivisme.  

(1) Pengetahuan tidak dihimpun secara pasif, tetapi dihasilkan melalui  

kognisi aktif individu. 

(2) Kognisi merupakan proses adaptif yang berfungsi membuat perilaku 

individu lebih sesuai pada suatu lingkungan tententu yang diberikan. 

(3) Mengorganisasi kognisi dapat membuat pengertian dari pengalaman 

seseorang, dan bukan suatu proses untuk menghasilkan representasi 

akurat dari kenyataan. 

Doolittle dan Camp (1999: 5) mengacu pada pendapat Dewey, 

Garisson, Larochelle, Bednarz dan Garisson, Gergen, dan Maturana dan 

Varella, menambah sebuah keyakinan (tenet) pada epistemologi 

konstruktivisme yang dikemukakan oleh von Glasersfeld sebagai berikut: 

Pengetahuan berakar dalam konstruksi biologis/neurologis dan dalam 

interaksi sosial, budaya, dan bahasa.  

Doolittle dan Camp (1999) memandang konstruktivisme tidak 

sebagai satu kesatuan (unitary), tetapi memandang sebagai rangkaian 

(continuum) teoritis. Dengan memandang konstruktivisme sebagai 

rangkaian teoritis ini, Doolitte dan Camp mengklasifikasikan pengertian 

konstruktivisme dalam konstruktivisme kognitif, konstruktivisme radikal, 

dan konstruktivisme sosial berdasar berapa keyakinan yang dijadikan 

acuan. Keempat epistemologi tersebut memberikan dasar bagi prinsip-

prinsip dasar pembelajaran beracuan konstruktivisme, dan menghasilkan 

berbagai tipe pembelajaran beracuan konstruktivisme. 

Konstruktivisme kognitif mencakup dua epistemologi 

konstruktivisme yang pertama, yaitu pengetahuan tidak dihimpun secara 
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pasif, tetapi dihasilkan melalui kognisi aktif individu dan kognisi 

merupakan proses adaptif yang berfungsi membuat perilaku individu lebih 

sesuai pada suatu lingkungan tertentu yang diberikan. Berdasar hasil 

penelitian Doolittle dan Camp (1999) bahwa dalam pendidikan teknik dan 

karir, konstruktivisme kognitif adalah yang paling cocok menjadi acuan. 

Dari sudut pandang konstruktivisme kognitif, pengetahuan merupakan 

hasil internalisasi dan rekonstruksi dari realitas eksternal (Doolittle dan 

Camp, 1999). Hasil dari proses internalisasi ini adalah struktur-struktur 

dan proses-proses kognitif yang secara akurat berkaitan dengan struktur-

struktur dan proses-proses yang terdapat di dunia nyata. Proses 

internalisasi dan rekonstruksi dari realitas eksternal adalah belajar, yakni 

belajar adalah proses membangun model-model dan representasi-

representasi internal yang merupakan cerminan atau refleksi dari struktur-

struktur eksternal yang ada dalam dunia nyata.  

Konstruktivisme radikal mencakup tiga keyakinan dalam 

epistemologi konstruktivisme von Glasersfeld (Doolitte dan Camp, 1999, 

dalam Turmudi, 2008). Penerimaan terhadap ketiga keyakinan ini 

mengarah pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat-sifat internal 

dari pengetahuan dan ide bahwa realitas eksternal ada, tetapi tidak 

diketahui oleh individu karena pengalaman seseorang terhadap bentuk-

bentuk realitas eksternal memerlukan perantara indera, sedangkan indera 

tidak memberikan representasi akurat dari bentuk-bentuk realitas 

eksternal tersebut. 

von Glasersfeld dalam mengemukakan epistemologi konstruktivisme 

mengacu epistemologi genetik Piaget (Steffe, 1996). Konstruktivisme 

radikal tergolong konstruktivisme individu sebagaimana konstruktivisme 

Piaget. Konstruktivisme radikal bukan suatu teori pengembangan atau 

teori pembelajaran, tetapi suatu model pengetahuan yang dapat 

digunakan oleh para ahli teori pengembangan pembelajaran untuk 
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mengembangkan suatu model pembelajaran (Steffe, 1996). Pembelajaran 

beracuan konstruktivisme radikal memfokuskan pada siswa secara individu 

mengkonstruksi pengetahuan berdasar pengalaman siswa sendiri.  

Konstruktivisme sosial berbeda dengan konstruktivisme kognitif dan 

konstruktivisme radikal. Konstruktivisme sosial menerima secara penuh 

keempat epistemologi konstruktivisme (Dolitle dan Camp, 1999). 

Konstruktivisme sosial meyakini bahwa pengetahuan merupakan hasil dari 

interaksi sosial dan pemakaian bahasa, jadi merupakan pengalaman yang 

dihasilkan dari kesepakatan melalui tukar pendapat dalam interaksi sosial, 

dan bukan pengalaman yang hanya dihasilkan secara individu.  

Gergen dan Vygotsky (dalam Doolittle dan Camp, 1999: 9) 

berpendapat interaksi sosial selalu terjadi dalam suatu konteks sosial-

budaya, menghasilkan pengetahuan yang dalam memperolehnya dibatasi 

oleh waktu dan tempat. Keadaan ini diilustrasikan oleh Bakhtin (dalam 

Doolittle dan Camp, 1999: 9) sebagai berikut: kebenaran tidak ditemukan 

di dalam benak siswa secara individu, tetapi muncul dari sekelompok 

orang yang sedang mencari kebenaran melalui suatu proses interaksi 

dialogis. Kebenaran yang dimaksudkan adalah bukan kebenaran realitas 

obyektif dalam pandangan konstruktivisme kognitif atau pengalaman dari 

realitas dalam konstruktivisme radikal, tetapi kebenaran yang dikonstruksi 

secara sosial dan merupakan hasil kesepakatan dari partisipasi bersama 

dalam suatu kegiatan sosial. Heylighen (dalam Murphy, 1997) 

menjelaskan bahwa konstruktivisme sosial memandang kesepakatan 

antara subyek-subyek yang berbeda sebagai kriteria akhir untuk 

menentukan pengetahuan. 

Berkaitan dengan pembelajaran, konstruktivisme kognitif 

dipandang sebagai bentuk konstruktivisme “lemah” karena 

konstruktivisme kognitif hanya melibatkan dua epistemologi 
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konstruktivisme (Doolitle dan Camp, 1999) yang pertama. Istilah “lemah” 

di sini bukan didasarkan pada pertimbangan nilai, misalnya lebih baik atau 

lebih buruk, tetapi hanya suatu indikasi keterkaitannya dengan asumsi-

asumsi dasar epistemologi konstruktivisme. Konstruktivisme kognitif 

memandang konstruksi pengetahuan sebagai suatu proses yang bersifat 

teknis dalam menciptakan struktur-struktur mental, dan kurang 

memperhatikan aspek pengetahuan subyektif yang ada dalam benak 

siswa secara individu.  

Konstruktivisme radikal dan konstruktivisme sosial keduanya 

dipandang sebagai bentuk konstruktivisme yang lebih “kuat”. 

Konstruktivisme radikal memperhatikan konstruksi struktur mental dan 

makna secara individu dengan menginterpretasi dan mengkonstruksi 

pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Dalam hal ini konstruksi 

radikal dipadang memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding 

konstruktivisme kognitif yang hanya memperhatikan konstruksi struktur 

mental (Doolittle dan Camp, 1999). Dalam konstruktivisme sosial lebih 

memperhatikan interaksi sosial dari pada konstruksi pengetahuan secara 

individu; penekannya pada konstruksi makna dalam suatu kegiatan 

interaksi sosial.  

Berdasar ungkapan Cobb, Wood, dan Yackel (dalam Steffe, 1996) 

disimpulkan bahwa konstruktivisme radikal telah dijadikan acuan dalam 

pembelajaran matematika dengan menekankan pada proses siswa 

mengkonstruksi realitas matematika (mathematical reality), tetapi kurang 

memperhatikan aspek sosial. Lerman (dalam Steffe, 1996) berpendapat 

bahwa konstruktivisme radikal tidak berkaitan dengan konstruktivisme 

sosial, dan terpisah dari kerja Vygotsky. Tetapi Steffe (1996) berbeda 

pendapat dengan Lerman, Steffe berpendapat bahwa dalam 

konstruktivisme radikal memuat kegiatan interaksi sosial.  

https://made82math.wordpress.com/


10 
 

https://made82math.wordpress.com 
 

Doolittle dan Camp (1999) sependapat dengan Steffe, bahwa 

dalam pembelajaran beracuan konstruktivisme radikal dapat melibatkan 

kegiatan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi sebagai suatu proses 

yang mendukung siswa secara individu mengkontruksi pengetahuan 

berdasar pengamalan siswa sendiri. Von Glasersfeld (dalam Steffe, 1996: 

3) menyatakan: ”knowledge is not passively received either through the 

senses or by way of communication; rather, knowledge is actively built up 

by the cognizing subject”, artinya: pengetahuan tidak secara pasif 

diterima melalui indera atau melalui komunikasi, tetapi pengetahuan 

secara aktif dibangun oleh kognisi subyek.  

Menurut von Glasersfeld konstruktivisme radikal tidak membatasi 

interaksi pada interaksi sosial saja, tetapi dapat berupa interaksi dengan 

material di lingkungan. Confrey (dalam Steffe, 1996) menyatakan bahwa 

dalam konstruktivisme radikal interaksi tidak hanya terbatas pada interaksi 

sosial tetapi siswa dapat berinteraksi dengan unsur-unsur selain manusia 

di lingkungannya. Steffe (1996) berpendapat bahwa dalam 

konstruktivisme radikal memuat kegiatan interaksi yang sesuai dengan 

asumsi dasar Vygotsky bahwa belajar secara individu bergantung pada 

interaksi sosial.  

Vygotsky dikenal sebagai Bapak konstruktivisme sosial, Vygotsky 

berpendapat: ”all higher psychological processes are originally social 

processes, share between people, particularly between children and adult” 

(Brown dan Ferrara dalam Taylor, 1993: 6) yang artinya semua proses 

psikologi yang lebih tinggi bermula dari proses sosial, berbagi pendapat 

antar orang, khususnya antara anak dan orang dewasa. Vygotsky juga 

menyatakan bahwa siswa dapat berinteraksi dengan material seperti alat 

peraga, dan melalui interaksi ini memfasilitasi siswa dalam memperoleh 

pemahaman yang lebih tinggi (Taylor, 1993).  

https://made82math.wordpress.com/


11 
 

https://made82math.wordpress.com 
 

Dengan memperhatikan uraian para ahli pendidikan di atas, 

disimpulkan bahwa: (1) konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme 

radikal lebih menekankan pada konstruksi pengetahuan secara individu, 

interaksi sosial dipandang sebagai pendukung proses konstruksi 

pengetahuan secara individu berdasar pengalaman sendiri; (2) 

konstruktivisme sosial lebih menekankan konstruksi pengetahuan melalui 

proses interaksi social. 

Berkaitan dengan interaksi sosial dalam pembelajaran matematika 

beracuan konstruktivisme penulis berpendapat bahwa terdapat kesesuaian 

pendapat antara pendapat von Glasersfeld dan Vygotsky, yaitu dalam 

pembelajaran dapat memuat kegiatan yang melibatkan siswa aktif belajar 

mengkonstruksi pengetahuan matematika berdasar pengalaman siswa 

sendiri, belajar dapat dilakukan secara individu, dan dapat melalui 

interaksi dengan orang lain.  

Adanya kesesuaian antara pendapat von Glasersfeld dan Vygotsky 

dapat disinyalir dari pendapat Steffe (1996) dan Doolittle dan Camp 

(1999) yang menyatakan bahwa saat ini terdapat pergerakan dalam 

konstruktivisme radikal, di samping mencakup tiga epistemologi 

konstruktivisme yang pertama juga ada gerakan penerimaan terhadap 

sebagian epistemologi konstruktivisme yang keempat (Doolittle dan Camp, 

1999: 6).  

Dengan adanya pergerakan ini, penulis berpendapat dimungkinkan 

mengembangkan pembelajaran matematika beracuan konstruktivisme 

yang pada prinsipnya mengacu konstruktivisme yang menekankan pada 

aktivitas siswa mengkonstruksi pengetahuan secara individu berdasar 

pengalaman siswa sendiri tetapi didalamnya juga memuat kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial untuk mendukung proses 
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konstruksi pengetahuan matematika yang dilakukan secara individu 

tersebut. 

2. Pembelajaran Matematika Beracuan Konstruktivisme yang 

Melibatkan Penggunaan Pola Pikir Induktif-deduktif. 

Pembelajaran Matematika Beracuan Konstruktivisme 

Model pembelajaran matematika konstruktivisme sering diartikan 

sepenuhnya berseberangan dengan model pembelajaran matematika 

beracuan behaviorisme. Pembelajaran matematika beracuan behaviorisme 

menekankan pada perubahan tingkah laku siswa setelah memperoleh 

perlakuan pembelajaran. Pembelajaran matematika dipandang sebagai 

suatu proses perubahan atau kondisi tingkah laku yang dapat diamati 

sebagai hasil respon individu terhadap rangsang yang terjadi di suatu 

lingkungan. Benak siswa dipandang sebagai kapal kosong, suatu tabula 

rasa yang dapat diisi atau sebagai kaca yang merefleksikan realita.  

Pembelajaran matematika beracuan behaviorisme berpusat pada 

upaya siswa mengumpulkan pengetahuan matematika dan guru berupaya 

mentransfernya. Dalam mentransfer pengetahuan ini, menjadikan siswa 

bersifat pasif, guru mengarahkan dan mengkontrol kegiatan, dan guru 

mendominasi kelas dengan pola mengajar: informasi-contoh soal-latihan 

sesuai contoh. Pembelajaran matematika beracuan behaviorisme 

dipandang kurang berhasil dan menjadikan siswa bersifat menghapal 

matematika (Hudoyo, 2005; Marpaung, 2003).  

Pembelajaran matematika beracuan konstruktivisme menekankan 

pada siswa aktif terlibat mengkonstruksi pengetahuan matematika 

berdasar pengalaman siswa sendiri. Melalui pengalaman belajar 

memungkinkan siswa menciptakan skema di benaknya. Skema-skema ini 

dapat berubah, diperluas melalui proses asimilasi dan akomodasi. Ide 
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pokok yang mendasari teori pembelajaran matematika konstruktivisme 

bukan hal baru. Diawali oleh pendapat Socrates yang menyatakan 

terdapat kondisi dasar untuk pembelajaran di dalam kognisi individu. 

Tetapi yang mempengaruhi perkembangan konstruktivisme sampai saat 

ini adalah teori perkembangan intelektual Piaget (Kanuka dan Anderson 

dalam Clark, 2000).  

Menurut Clark (2000) penerapan konstruksivisme di sekolah terbagi 

menjadi dua yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. 

Piaget dipandang sebagai ahli pendidikan pertama yang menekankan 

proses perubahan konsep sebagai interaksi antara struktur kognitif yang 

dimiliki dan pengalaman baru. Selama tahun 1930 sampai 1940, 

konstruktivisme menjadi sorotan para pendidik di beberapa sekolah negeri 

di Amerika. Pembelajaran matematika beracuan konstruktivisme 

menekankan pada kegiatan siswa dari pada guru. Guru sebagai fasilitator 

atau pelatih yang membantu siswa mengkostruksi konsep-konsep dan 

pemecahan masalah secara mandiri. Pandangan konstruktivisme radikal 

yang dikemukakan von Glasersfeld berdasar pandangan Piaget. 

Glasersfled (1984) menyatakan banyak ide yang diambil dari Piaget dan 

mempengaruhi pandangannya sejak tahun 1970.  

Pada tahun 1930 Lev Vygotsky, ahli filsafat dan psikolog Rusia, 

dikaitkan dengan konstruktivisme sosial. Ia menyatakan adanya pengaruh 

konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran dan juga mendukung 

suatu model pembelajaran penemuan (Murphy, 1997). Model 

pembelajaran beracuan konstruktivisme sosial menuntut guru berperan 

aktif dan kecakapan siswa berkembang secara alami melalui berbagai jalur 

penemuan dalam aktivitas sosial.  

Pembelajaran matematika beracuan konstruktivisme sosial lebih 

menekankan pada hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam 
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pembentukan pengetahuan. Heylighen (dalam Murphy, 1997) menjelaskan 

bahwa konstruktivisme sosial memandang kesepakatan antara subyek-

subyek yang berbeda sebagai kriteria akhir untuk menentukan 

pengetahuan. “kebenaran” atau “realitas” akan disetujui jika dalam 

mengkonstruksi pengetahuan disepakati oleh banyak orang dalam 

kelompok sosial. 

Meskipun pembelajaran matematika beracuam konstruktivisme 

yang mengacu pada psikologi kognitif Piaget (atau mengacu von 

Glasersfeld) tergolong dalam konstruktivisme individu, namun menurut 

Slavin (2000: 256) dan Copeland (1974: 32), Piaget tidak mengabaikan 

pentingnya interaksi sosial dalam mengkonstruksi matematika. Interaksi 

sosial yang terjadi di kelas dipandang sebagai aktivitas yang mendukung 

belajar siswa dalam mengkonstruksi matematika. Interaksi sosial ini dapat 

berbentuk saling tukar pendapat atau diskusi antar siswa, atau kegiatan 

belajar lainnya yang menjadikan terjadinya komunikasi lisan maupun 

tertulis antar siswa atau antara guru dan siswa.  

Dalam interaksi sosial ini kemungkinan terjadi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar terbantu oleh teman atau gurunya. 

Forman dan McPhail (dalam Salvin, 2000: 46) menyatakan tutor oleh 

teman yang lebih pandai paling efektif dalam meningkatkan 

perkembangan ZPD (Zone of Proximal Development). Konsep ZPD 

Vigotsky berdasar pada ide bahwa perkembangan pengetahuan siswa 

ditentukan oleh keduanya yaitu apa yang dapat dilakukan oleh siswa 

sendiri dan apa yang dilakukan oleh siswa ketika mendapat bantuan orang 

yang lebih dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten (Daniels dan 

Wertsch dalam Slavin 2000: 47). Slavin (2000) menyatakan bahwa 

pendekatan pembelajaran Vigotsky menekankan pada scaffolding. Wood, 

Bruner, dan Ross (dalam Slavin: 2000: 47) menyatakan: 
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Scaffolding is a tactic for helping the child in his or her zone of proximal 

development in which the adult provide hint and prompt at different level.  

Artinya scaffolding adalah suatu taktik untuk membantu anak 

dalam ZPD nya yang dilakukan oleh orang lebih dewasa dengan memberi 

saran dan petunjuk di tingkat berbeda. 

Dalam interaksi sosial dikelas, ketika terjadi saling tukar pendapat antar 

siswa dalam memecahkan suatu masalah, siswa yang lebih pandai 

memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan berupa 

petunjuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, maka terjadi 

scaffolding, siswa yang mengalami kesulitan tersebut terbantu oleh teman 

yang lebih pandai. Ketika guru membantu secukupnya kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka terjadi scaffolding. 

Penulis berpendapat pembelajaran matematika seyogyanya 

mengacu pada konstruktivisme. Namun disamping itu juga perlu 

dikembangkan pembelajaran matematika dengan melibatkan penggunaan 

pola pikir induktif-deduktif dalam belajarnya. Kegiatan yang melibatkan 

siswa belajar menggunakan pola pikir induktif-deduktif perlu dirancang 

dan dilaksanakan oleh guru. Penulis berpendapat penggunaan pola pikir 

induktif dapat dikondisikan terutama dalam proses memahami suatu 

konsep atau generalisasi. Pola pikir deduktif dapat dikondisikan dalam 

pemecahan masalah misalnya dalam soal pembuktian. Namun karena pola 

pikir induktif dan deduktif sulit dipisahkan dalam pemecahan masalah 

maka penulis menarik kesimpulan dalam pemecahan masalah siswa 

dipandang terlibat dengan penggunaan pola pikir induktif-deduktif.  

Piaget (dalam Boudorides, 1998) menyatakan pengorganisasian 

dalam benak membentuk skema. Istilah “organisasi” melukiskan 

kemampuan organisma mengsistematiskan atau mengorganisasikan 

proses-proses fisik atau psikologik ke dalam sistem yang berkaitan. 
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Berkaitan dengan pembelajaran matematika, siswa memproses dan 

mengorganisir informasi dalam benaknya dalam bentuk skema (scheme).  

Slavin (2000: 30) menyatakan siswa mendemonstrasikan pola 

tingkah laku dan pemikiran yang disebut skema. Hudojo (2003) 

menyatakan skema adalah pola tingkah laku yang dapat berulang kembali. 

Jadi mengacu pada kedua pendapat ini skema adalah pola tingkah laku 

dan pemikiran yang dapat berulang kembali. Penguasaan terhadap suatu 

skema baru mengindikasikan adanya perubahan di dalam struktur mental 

siswa. Hudojo (2003: 59) berpendapat sebenarnya skema itu adalah 

struktur kognitif yang digunakan oleh siswa untuk menyesuaikan dengan 

lingkungan dan mengorganisasikannya.  

Piaget memandang bahwa pertumbuhan berpikir sebagai adaptasi 

terhadap pengaruh lingkungan secara kontinu. Adaptasi adalah suatu 

proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungan melalui asimilasi 

atau akomodasi. Asimilasi adalah proses menyerap pengalaman baru 

berdasar pada skema yang sudah dimiliki dan akomodasi adalah proses 

menyerap pengalaman baru dengan cara memodifikasi skema yang sudah 

ada atau bahkan membentuk skema yang benar-benar baru (Hudojo, 

2003: 60).  

Dalam pembelajaran matematika, siswa mengkonstruksi 

matematika melalui proses adaptasi dan organisasi. Perkembangan 

struktur mental siswa bergantung pada pengetahuan yang diperoleh siswa 

melalui proses asimilasi dan akomodasi. Melalui asimilasi siswa 

memperoleh pemahaman matematika berdasar pada skema yang sudah 

dimiliki. Masuknya skema-skema baru dalam struktur mental siswa 

terutama tergantung pada akomodasi dalam menyerap dan memahami 

konsep-konsep atau struktur-struktur matematika dan 

mengorganisasikannya dalam struktur mental siswa.  
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Adaptasi merupakan keadaan setimbang dari asimilasi dan 

akomodasi. Jika dalam proses asimilasi individu tidak dapat mengadaptasi 

lingkungan, maka keadaan seperti itu dikatakan dalam keadaan 

”ketidaksetimbangan”. Akomodasi sebagai akibat adanya 

ketidaksetimbangan ini, dan struktur yang ditampilkan dimodifikasi atau 

muncul yang baru. Perkembangan intelektual merupakan suatu proses 

yang berlangsung terus menerus dari keadaan seimbang menjadi tidak 

seimbang. Apabila kesimbangan kemudian tercapai, maka individu berada 

di tingkat intelektual yang lebih tinggi dari pada tingkat sebelumnya.  

Proses asimilasi dan akomodasi merupakan proses berpikir yang 

terjadi dalam benak siswa. Dalam berpikir tentang matematika individu 

tidak lepas dari bernalar matematika. Penalaran matematika sebagai salah 

satu bagian dari proses berpikir matematika termasuk membentuk 

generalisasi dan menentukan kesimpulan-kesimpulan valid tentang idea-

idea dan bagaimana keterkaitannya. Tipe terpenting dari penalaran 

matematika adalah penalaran induktif dan deduktif. Berpikir induktif 

diartikan sebagai berpikir dari hal-hal khusus menuju umum dan berpikir 

deduktif diartikan sebagai berpikir dari hal umum menuju hal khusus. 

Dalam penulisan ini pola pikir induktif diartikan sebagai suatu proses 

berpikir yang bermula dari hal-hal khusus menuju hal yang lebih umum. 

Pola pikir deduktif adalah suatu proses berpikir yang bermula dari hal yang 

bersifat umum menuju hal yang lebih khusus.  

Dalam pembelajaran matematika, meskipun pada akhirnya siswa 

diharapkan mampu berpikir deduktif, namun dalam proses pembelajaran 

matematika dapat digunakan pola pikir induktif. Pembelajaran matematika 

terutama di jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih sangat diperlukan 

penggunaan pola pikir induktif. Ini berarti dalam penyajian matematika di 

kedua jenjang pendidikan tersebut perlu dimulai dari hal-hal yang khusus, 
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misalnya contoh-contoh, secara bertahap menuju suatu simpulan atau 

sifat yang umum. Simpulan dapat berupa suatu definisi atau teorema-

teorema yang diangkat dari hal-hal khusus tersebut (Soedjadi, 2000). 

Dalam pembelajaran matematika, pola pikir induktif digunakan oleh 

guru jika dalam menyampaikan materi pembelajaran dimulai dari hal-hal 

yang khusus menuju ke hal yang lebih umum. Dalam mengenalkan 

konsep bangun datar, misalnya persegi, guru dapat menunjukkan 

berbagai bangun geometri atau gambar datar kepada para siswa, dan 

mengatakan “ini namanya persegi”. Selanjutnya menunjuk bangun lain 

yang bukan persegi dengan mengatakan “ini bukan persegi”. Dengan 

demikian siswa dapat menangkap pengertian secara intuitif sehingga 

siswa dapat membedakan mana bangun yang berupa persegi dan mana 

yang bukan. Ini merupakan langkah induktif atau mengikuti pola pikir 

induktif (Soedjadi, 2000). 

Setelah guru memberikan kasus khusus misalnya contoh-contoh, 

siswa mengamati, membandingkan, mengenal karakteristik, dan berusaha 

menyerap berbagai informasi yang terkandung dalam kasus khusus 

tersebut untuk digunakan memperoleh kesimpulan atau sifat yang umum. 

Ini merupakan bagian kegiatan yang penting dalam pembelajaran 

matematika beracuan kosntruktivisme yang melibatkan penggunaan pola 

pikir induktif-deduktif. Melalui pengamatan pada kasus-kasus khusus 

tersebut, siswa memperoleh “pengalaman” yang diserap di benak siswa. 

Dengan demikian terjadi aktivitas aktif siswa dalam mengkonstruk 

matematika menggunakan pola pikir induktif.  

Pembelajaran dengan melibatkan pola pikir induktif efektif untuk 

mengajarkan suatu konsep matematika, dan memberi peluang kepada 

siswa untuk memahami konsep atau memperoleh generalisasi dengan 

cara yang lebih bermakna. Siswa memperoleh pengalaman ketika 
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melakukan pengamatan secara cermat pada kasus-kasus khusus yang 

diberikan guru. Berdasar pada hasil pengamatannya, siswa membangun 

pengetahuan yang berupa konsep atau memperoleh generalisasi secara 

mandiri berdasar pengalaman siswa sendiri. Dalam mengkonstruk 

matematika ini siswa terlibat dengan proses adaptasi dan organisasi, 

sehingga mempelajari konsep matematika dengan cara seperti ini 

dipandang lebih bermakna dari sekedar menghapalkannya (Marpaung, 

2003).  

Dalam rangka merancang pembelajaran matematika yang 

bermakna guru perlu memikirkan kegiatan yang melibatkan siswa 

menggunakan pola pikir deduktif. Hal ini untuk membiasakan siswa 

berpikir deduktif dalam belajarnya. Hal ini dikarenakan matematika 

merupakan ilmu yang bersifat abstrak dan penalarannya deduktif (Hudojo, 

2005). Guru dapat mendesain kegiatan pembelajaran yang mampu 

mengungkap penggunakan pola pikir deduktif. Namun bagi siswa 

SMP/MTs penggunaan pola pikir deduktif ini sering dipandang berat, 

misalnya pembuktian dengan pola pikir deduktif. Di SMP/MTs, 

penggunaan pola pikir deduktif dapat diperkenalkan melalui penggunaan 

definisi atau teorema dalam pemecahan masalah (Soedjadi, 2000). 

Polya (1973) menyatakan pemecahan masalah sebagai usaha jalan keluar 

dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat 

dicapai. Terdiri dari masalah untuk menemukan (problem to find) dan 

masalah untuk membuktikan (problem to prove). Hudojo (2003: 148) 

menyatakan suatu pertanyaan akan merupakan masalah hanya jika 

seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat 

dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. 

Pertanyaan itu dapat juga terselinap dalam suatu situasi sedemikian 

hingga situasi itu sendiri perlu mendapat penyelesaian. Disinyalir dalam 

https://made82math.wordpress.com/


20 
 

https://made82math.wordpress.com 
 

pemecahan masalah siswa sulit memisahkan dalam menggunakan pola 

pikir induktif atau deduktif.  

Menurut Miyazaki (2000) bahwa dalam matematika di sekolah 

menengah rendah pembuktian memuat penalaran logika misalnya 

penalaran induktif, deduktif dan analogi. Oleh karena itu isi pembuktian 

memerlukan penalaran logika berdasar pada asumsi-asumsi benar bagi 

siswa sendiri. Kegiatan deduktif termuat dalam pemecahan masalah 

sebagaimana tersinyalir dari pada pendapat Soedjadi (2000):bahwa pola 

pikir deduktif dapat diperkenalkan melalui penggunaan definisi atau 

teorema dalam pemecahan masalah. 

Menurut penelitian yang dilakukan Recio dan Godino (2002) dapat 

disinyalir bahwa masih banyak mahasiswa di tingkat pertama perguruan 

tinggi yang berpikir sebagaimana pada tahap operasi konkret dengan 

penalaran induktif. Masih banyak mahasiswa yang kurang mampu belajar 

matematika dengan proses deduktif. Berkaitan dengan pembelajaran 

matematika di sekolah, Recio dan Godino menyarankan untuk melakukan 

penelitian tentang pembelajaran berkaitan dengan pemecahan masalah.  

Dalam pemecahan masalah siswa terlibat bukan hanya sekedar 

mengaplikasikan rumus dan aturan-aturan matematika, tetapi juga 

mengandung pengertian tentang abtraksi dan generalisasi matematika. 

Kadang siswa memecahkan masalah bergerak dari induktif menuju 

deduktif. Siswa dalam memecahkan masalah dalam berpikir menggunakan 

pola pikir induktif dan deduktif secara bergantian (Hudojo, 2003). Senada 

dengan Hudojo, Major (2006) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran lebih baik memuat keduanya kegiatan induktif dan deduktif 

meskipun tak dapat dihindari mana yang lebih dominan.  
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Berdasarkan pendapat Miyazaki, Soedjadi, Hudojo dan Major ini 

dapat disimpulkan bahwa dalam memecahkan masalah siswa 

menggunakan pola pikir induktif-deduktif dalam arti dalam memecahkan 

masalah siswa menggunakan pola pikir induktif dan deduktif secara 

bergantian. Meski istilah yang digunakan adalah pola pikir induktif-

deduktif, dalam kegiatan pembelajaran matematika untuk siswa SMP/MTs 

penulis berpendapat yang lebih dominan seyogyana adalah kegiatan 

induktif. Dalam kegiatan induktif ini siswa diajak belajar menggunakan 

pola pikir induktif mengkonstruksi pengetahuan matematika berdasar 

pengalaman siswa sendiri.  

3. Pembelajaran Matematika Berdasarkan Pendekatan 

Konstruktivistik  

Pembelajaran matematika dengan pendekatan kontruktivistik 

merupakan pendekatan baru yang banyak dikembangkan di banyak 

negara sekarang ini.  Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk lebih aktif, konstruktif dan eksploratif. Siswa mengkonstruksi 

pemahaman bersama guru, guru mengungkapkan permasalahan, 

menyampaikan pertanyaan, mendengarkan jawaban siswa, mengejar 

dengan pertanyaan lanjutan  (probing question), kemudian menunggu 

jawaban dari siswa dalam pembentukan pengetahuan atau konsep 

matematika yang diharapkan. Berikut ini beberapa metode pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan paham konstruktivistik. 

a) Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran Kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama 

dalam kelompok kecil (kelompok belajar) untuk saling membantu dalam 

belajar. Kelompok belajar ini bervariasi dalam ukurannya, meskipun 

biasanya terdiri dari empat orang. 
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Riset Terhadap Pembelajaran Kooperatif. Para periset telah 

menemukan bahwa pembelajaran kooperatif dapat menjadi strategi yang 

efektif untuk meningkatkan prestasi, terutrama jika kedua syarat ini 

terpenuhi (Slavin, 1995) 

 Disediakan penghargaan terhadap kelompok. Beberapa tipe pengakuan 

dan penghargaan diberikan kepada kelompok sehingga anggota 

kelompok itu dapat memahami bahwa membantu orang lain adalah 

demi kepentingan diri mereka juga. 

 Individu dimintai pertanggungjawaban. Perlu digunakan metode 

pengevaluasian kontribusi individual, seperti dengan test individu. 

Tampa akuntabilitas atau tanggung jawab individual, beberapa murid 

mungkin akan bermalas-malasan dan mungkin ada yang merasa 

terabaikan karena merasa dirinya terabaikan karena merasa dirinya 

tidak banyak member konstribusi. 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif. Sejumlah pendekatan 

pembelajaran kooperatif telah dikembangkan. Antara lain, STAD (Student-

Team-Achievment Division), kelas Jigsaw, belajar bersama, investigasi 

kelompok, dan penulisan kooperatif. 

b) Pembelajaran berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Pembelajaran berbasis Masalah menekankan pada pemecahan 

masalah kehidupan nyata. Kurikulum berbasis masalah  akan memberikan 

masalah yang riil kepada murid, yakni masalah kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan Learner – centered . 

Dalam pembelajaran berbasis masalah, perencanaan dan instruksinya 

sangat berbeda dengan pendekatan Teacher-centered, perencanaan dan 

intruksinya dari guru seringkali menggunakan metode penjelasan dan 

persentase dari guru, sedangkan pembelajaran berbasis masalah fokusnya 

adalah pada suatu masalah yang harus dipecahkan murid melalui kerja 
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kelompok kecil. Murid mengidentifikasi masalah atau isu yang ingin 

mereka kaji, kemudian mencari materi atau sumber bahan lain yang 

mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Problem Solving  dalam Matematika.  

Pembelajaran matematika yang efektif perlu pemahaman apa yang 

siswa ketahui, perlu dipelajari, kemudian tantangan dan dukungan 

terhadap mereka untuk mempelajarinya secara baik. Memahami apa yang 

siswa ketahui dan apa yang perlu dipelajari siswa didalam matematika 

merupakan salah satu kompetensi guru dalam mengajarkan matematika. 

 Problem solving dalam matematika melibatkan metode atau cara 

penyelesaian yang tidak standar dan tidak diketahui terlebih dahulu. Untuk 

menyelesaikannya para siswa harus memamfaatkan pengetahuannya dan 

melalui proses ini mereka akan sering mengembangkan pemahaman 

matematikanya yang baru. Penyelesaian masalah bukan hanya sebagai 

tujuan akhir dari belajar matematika, melainkan sebagai bagian terbesar 

dari aktivitas ini. Siswa harus memiliki kesempatan sesering mungkin 

untuk memformulasikan, menyentuh, dan menyelesaikan masalah-

masalah kompleks yang mensyaratkan sejumlah usaha bermakna dan 

harus mendorong siswa untuk berani merefleksikan pikiran mereka. 

 Dengan menggunakan pemecahan masalah dalam matematika, 

siswa mengenal cara berpikir, kebiasaan untuk tekun, dan keinggintahuan 

yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan diri. Pemecahan masalah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam semua bagian 

pembelajaran matematika, dan juga tidak harus diajarkan secara terisolasi 

dari pembelajaran matematika. 
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Membangun Pemahaman Matematika Melalui Problem Solving 

 Bagaimana Problem Solving dapat membantu siswa dalam 

membangun pemahaman matematika? Persoalan problem solving yang 

baik memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersikeras dan 

memperluas apa yang mereka tahu dan dapat menstimulasi belajar 

matematika. Sebagi contoh persoalan matematika untuk siswa SD kelas 

bawah. 

“andaikan ada seorang murid kelas II akan mencari apakah lebih 

banyak laki-laki atau perempuan disekolahnya apabila kelas II ada 

4 kelas” 

Untuk menyelesaikan masalah di atas, seorang siswa kelas 11 perlu 

belajar bagaimana mengumpulkan data, merekam data, dan 

menjumlahkan beberapa bilangan dalam suatu saat yang hampir 

bersamaan.    

 Bagi guru, mempelajari tentang problem solving  dan berlatih 

bagaimana menyajikan dan mengevaluasi problem solving merupakan 

suatu langkah awal dalam pembaharuan pembelajaran matematika, juga 

merupakan bagian dari pengembangan kemampuan bermatematika yang 

melibatkan berpikir tingkat tinggi yang merupakan bagian yang sedang 

digalakkan dan dikembangkan di negara kita, Indonesia. 

c) Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Pembelajaran Penemuan adalah pembelajaran dimana murid 

menyusun pemahamannya sendiri. Pembelajaran penemuan berbeda 

dengan pendekatan instruksi langsung, dimana guru menjelaskan secara 

langsung informasi kepada murid. Dalam pembelajaran penemuan murid 

harus mencari tahu sendiri. Pembelajaran penemuan ini berhubungan 

dengan ide Piaget, yang pernah mengatakan bahwa setiap anda member 

tahu murid maka murid tidak belajar. 
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Pendidik John Dewey (1993) dan psikolog kognitif J. Bruner (1966) 

mempromosikan konsep pembelajaran penemuan dengan mendorong 

guru untuk member murid untuk berpikir sendiri dan menemukan cara 

menyusun dan mendorong murid untuk berpikir sendiri dan menemukan 

cara menyusun dan mendapatkan pengetahuan. Metode ini juga 

memupuk rasa ingin tahu mereka. Guru memfasilitasi pembelajaran 

penemuan ini dengan memberi aktivitas yang merangsang murid untuk 

mencari tahu. Setelah guru memberikan aktivitas itu, peran guru adalah 

sebagai penjawab pertanyaan murid. 

Pembelajaran penemuan sangat efektif dalam pembelajaran 

matematika dan sains. Para periset telah menemukan bahwa murid yang 

mempelajari sains dengan menggunakan metode penemuan mendapat 

nilai lebih tinggi dalam pembelajaran sains ketimbang murid dikelas yang 

diajar dengan metode pengajaran langsung (bredderman, 1982; Glasson, 

1989). Temuan ini di dapat disekolah dasar dan menengah. 

Akan tetapi, kebanyakkan pendekatan penemuan yang digunakan 

di sekolah dewasa ini tidak menggunakan pendekatan pembelajaran 

penemuan “murni”. Dalam pembelajaran penemuan murni, murid 

didorong untuk belajar sendiri dan instruksi diberikan pada level minimal 

atau bahkan tidak diberikan sama sekali. 

Dalam pembelajaran matematika, menggunakan metode penemuan 

akan menjadi lebih efektif apabila metode penemuan ini sedikit 

dimodifikasi, hal ini memunculkan metode pembelajaran Penemuan 

Terbimbing, dimana murid didorong untuk menyusun sendiri 

pemahamannya, tetapi juga dibantu dengan pertanyaan dan pengarahan 

dari guru untuk menciptakan logika berpikir yang benar. 
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C. KESIMPULAN 

Pembelajaran matematika yang mengunakan pendekatan 

konstruktivisme merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa 

(student-centered). Dalam inti pembelajaran siswa diajak 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalaui metode pecahan 

masalah, baik secara berkelompok maupun secara individu. 

Adanya pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher-centered  

ke learner-centered menuntut adanya kesiapan guru untuk betul-betul 

menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya 

informasi pengetahuan dan penggerak utama proses belajar mengajar. 

Siswa harus diberi kesempatan berpartisipasi aktif mengembangkan dan 

menemukan solusi dari setiap masalah (soal) yang diberikan guru. 

Pergeseran pandangan pembelajaran matematika dari “informative” 

ke ”constructive”  memunculkan berbagai  pembelajaran matematika 

yang baru seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 

masalah, pembelajaran penemuan, open-ended problem, Realistik 

matematika dan lain-lain. Ini telah diteliti dan sangat efektif dapat 

meningkatkan motivasi, prestasi dan menjadikan  pembelajaran 

matematika menjadi lebih bermakna. 

Pertanyaan bagi guru dan pembaca makalah ini adalah mampukah 

anda menerapkan dan mengubah metode pembelajaran anda dari yang 

konvensional ke metode pembelajaran berdasarkan pendekatan 

kontruktivisme ini? Semoga makalah ini dapat membantu untuk 

menemukan ide-ide baru dalam mewujudkan pendekatan ini dalam 

pembelajaran. 
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