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Teori-Teori Psikologi Berpengaruh 

1.Behaviorisme

2.Kognitif

3.Konstruktivisme

4.Sosiokonstruktivisme

Teori Belajar Matematika

Pembelajaran Matematika



Era Matematika Modern (New Math)

1. Pada abda ke-20 Matematika merupakan pelajaran wajib 
krn tingkat kerumitan dan kesulitannya karena belajar 
merupakan “latihan otak” (pengaruh paham 
behaviorisme) 

2. Matematika modern di Amerika(tahun 50- 70) 

3. Matematika modern di Indonesia (pengaruh paham 
behaviorisme) 

4. Ciri-Cirinya: mengenalkan topik baru pada semua 
jenjang sekolah sedini mungkin

5. Gerakan “back to the basic” 



Paham Behaviorisme 
(Thorndike)

Belajar Matematika = 
laihan mental

• Belajar perkalian 
• Belajar pembagian
• Belajar penjumlahan

Teori belajar kognitif
(Gestalt & William Brownell) 

Belajar Matematika = 
bermakna

?



Tokoh-tokoh yang menganut 
paham behaviorisme:
1. Robert M. Gagne
2. B. F. Skinner
3. Pavlov
4. Baruda
5. Ausubel

Tokoh-tokoh yang menganut 
paham psikologi kognitif:
1. Jean Piaget
2. Jerome S Bruner
3. Van Hiele
4. Zoltan P. Dienes
5. Richard Skemp



Jean Piaget

Teori perkembangan mental 
Piaget:

1.Tahap sensori motor (0 - 2 
tahun)

2.Tahap Pra-Operasional ( 2 - 
7 tahun)

3.Tahap Operasi Konkrit (7 - 
12 tahun)

4.Tahap Operasi Formal (12 
tahun ke atas)



Tahap Sensori Motor



Perhatikan film berikut:



Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun)



Tahap Operasional Konkrit

Ciri-Ciri:

1.Berkurangnya sifat egosentris anak, mulai dapat berinteraksi dan 
berbagi 

2.Anak dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan kesamaan 
karakteristiknya ke dalam suatu himpunan dan himpunan bagian 

3.Mampu mengidentifikasi hubungan-hubungan yang kompleks antar 
himpunan-himpunan

4.Anak sudah dapat memahami konsep “kekekalan”

5.Anak dapat melihat suatu keadaan dari sudut pandang yang berbeda

6.Anak memiliki kemampuan berpikir yang dinamis



Konsep kekekalan dalam belajar matematika:

1. Konsep kekekalan bilangan berkembang sekitar usia 6 - 7 tahun, 
meskipun ada beberapa anak yang bisa muncul usia 5 - 6 tahun

2. konsep kekekalan zat, usia 7 - 8 tahun

3. kekekalan luas mulai usia 8 -9 tahun

4. kekekalan berat usia 9 -10 tahun

5. Kekekalan isi usia sekitar 14 - 15 tahun

Contoh dalam matematika



Tahap Operasional Formal

Ciri-Ciri:

1. Anak mulai dapat berpikir abstrak melalui bahasa verbal

2. Anak dapat dapat membedakan, menilai dan mempertimbangkan banyak 
pandangan sekaligus

3. Anak mulai dapat membuat dugaan atu hipotesis

4. Anak mulai dapat merumuskan dalil/teorema

5. Anak dapat memberikan penilaian secara objektif berdasarkan hasil 
bernalar

6. Anak sudah mulai dapat berpikir induktif dan deduktif



Istilah yang digunakan Piaget dalam teori belajar sebagai 
proses perkembangan mental

1.Asimilasi adalah proses yang berlangsung ketika informasi diserap 
oleh individu saat sedang belajar

2.Akomodasi adalah proses menyusun kembali struktur skema yang 
terbentuk akibat datangnya informasi baru, menempatkan informasi 
yang baru masuk tersebut pada tempat yang sesuai

3.Equilibrium adalah proses dicapainya keseimbangan antara 
asimilasi dan akomodasi

4.Schema can be defined as a set of linked mental representations 
of the world, which we use both to understand and to respond to 
situations.



Teori Belajar Bruner 
Teori Belajar Bruner,Mode Representasi 
dibagi menjadi 3:

1.Enaktif : penyajian dilakukan melalui 
tindakan anak secara langsung terlibat 
dalam memanipulasi objek 

2.Ikonik : penyajian dilakukan 
berdasarkan pada pemikiran internal 
ketika pengetahuan disajikan dalam 
bentuk persepsi statis

3.Enaktif : pengetahuan dapat disajikan 
dalam bentuk simbol atau lambang 
dengan menggunakan bahasa



Dalil dalam pembelajaran matematika 

1.Dalil konstruksi/penyusunan : Konsep-konsep 
matematika harusdikonstruksi sendiri oleh anak 

2.Dalil Notasi : Representasi dari suatu konsep 
matematika akan lebih mudah dipahami bila menggunakan 
notasi sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
anak  

3.Dalil Kekontrasan dan Variasi : Suatu konsep 
matematika akan lebih mudah dipahami bila 
dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain dan 
diberikan contoh yang beraneka ragam

4.Dalil Pengaitan : Setiap konsep dalam matematika 
saling terkait



Discovery 
Learning 




