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Tujuan Pembelajaran:

• Mengkaji teori belajar sosiokonstruktivisme dari 
Vygotsky

• Mengkaji Teori Belajar Skemp



Vygotsky
• Lev Semyonovich Vygotsky
• Lahir di Belarus, 17 November 1896
• Psikolog berkebangsaan Rusia
• Minat pada bidang psikologi, sastra, 

seni dan kedokteran (Solso, 1991)
• Penelitian tentang proses berpikir anak 

dilakukan sekitas tahun 1920 - 1934
• Meninggal pada usia 38 tahun
• Mind in society dan Thought and 

Language



Bagaimana Bayi Belajar?



• Setiap individu berkembang dalam konteks sosial.
• Semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, 

ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari 
wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal

• Kognisi merupakan internalisasi dari interaksi sosial
• “children’s cognitive development is promoted and enchanced 

through their interaction with more advanced and capable 
individuals” --> (cognitive apprenticeship)

Gagasan-gagasan Vygotsky



• Setiap anak melalui dua level dalam belajar (level sosial 
dan level individual)

Gagasan-gagasan Vygotsky

INTERAKSI SOSIAL 
 REFLEKSI 



• Perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan 
ke dalam dua tingkat (tingkat perkembangan aktual dan 
tingkat perkembangan potensial)

• Tingkat perkembangan aktual adalah kondisi ketika 
individu dapat menyelesaikan masalah atau tugas-
tugasnya secara mandiri tanpa bantuan orang lain

• Tingkat perkembangan potensial adalah kondisi ketika 
individu membutuhkan orang lain untukdapat 
menyelesaikan masalah atau tugas-tugasnya 

Zone of Proximal Development 



Daerah Perkembangan Terdekat

Apa yang dapat 
saya lakukan  
sendiri 

Hal- hal yang tidak 
dapat saya lakukan 

ZPD Level Perkembangan 
Aktual 

Level Perkembangan 
Potensial  



ZPD
• Individu pada level aktual sama dapat berbeda level 

potensialnya walaupun berada pada situasi belajar yang sama 
(Jones and Thornton, 1993)

•  Pergeseran dari level potensial kepada level aktual individu 
membutuhkan bantuan, bantuan tersebut dikenal dengan 
istilah Schaffolding

• scaffolding support mechanism, provided by a more competent 
individual, that helps a learner successfully perform a task within his 
or her ZPD

• Scaffolding adalah pemberian bantuan (tuntunan) yang dapat 
mendukung siswa lebih kompeten dalam usahanya 
menyelesaikan tugas di daerah jangkauan konitifnya



Bentuk-Bentuk Schaffolding
• menyederhanakan tugas,

• memberikan petunjuk kecil mengenai apa yang harus dilakukan siswa, 

• memberikan model prosedur penyelesaian tugas,

• menunjukkan kepada siswa apa saja yang telah dilakukannya dengan 
baik

• memberitahu kekeliruan yang dilakukan siswa dalam langkah 
pengerjaan tugas, 

• menjaga agar rasa frustasi siswa masih berada pada tingkat yang masih 
dapat ditanggungnya

• Mengajukan pertanyaan

• mengajak siswa berpartisipasi



Jenis Schaffolding

• Instruksional Schaffolding :The assistance in the first 
category is concerned with the preparation of the 
teaching-learning activities (Rogoff,1990)."teaching 
activities which are planned ahead of the instruction”

• Pedagogical schaffolding: involves the tutors' direct 
interventions in the course of an activity (Scott, 1998).



Tahap perkembangan ZPD

1.  More Dependence to Others Stage
Tahapan dimana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak 
lain, seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, 
ahli, danlain-lain.
2. Less Dependence External Assistence Stage
Tahap dimana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan
bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self assistance, lebih 
banyak anak membantu dirinya sendiri.



3. Internalization and Automatization Stage
Tahap dimana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi 
secara otomatis.
4. De-automatization Stage
Tahap dimana kinerja anak mampu mengeluarkan 
perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan 
secara berulang-ulang, bolak-balik, recursion.



Refleksi
• Menurut Anda bagaimana seharusnya pembelajaran 

matematika dilaksanakan sesuai dengan teori Vygotsky?

• Apa saja yang perlu dilakukan guru untuk menerapkan teori 
Vygotsky?



Teori Belajar Richard Skemp

Pemahaman 
Matematis

Pemahaman 
Instrumental 

Pemahaman 
Relasional



Pemahaman Instrumental 

• Tahu sebatas “apa”
• Tidak dipandang sebagai sebuah bentuk “pemahaman” 

oleh Skemp
• Tidak mengetahui dasar dan alasan suatu aturan 



Pemahaman Relasional

• Tahu “apa yang harus dilakukan” dan “mengapa”
• terbentuk melalui proses pembentukan schema dengan 

memanfaatkan konsep yang sudah dimiliki oleh 
pembelajar



Pandangan Ricard Skemp

Belajar 
Matematika Belajar Musik 



Devil's Advocate

Matematika Instrumental Matematika  Relasional 

Pada konteks tertentu lebih 
mudah dipahami 

Lebih mudah adaptasi terhadap 
konsep/tugas baru

Hasilnya lebih cepat terlihat Lebih efektif dalam mencapai 
tujuan

melibatkan lebih sedikit 
pengetahuan sehingga jawaban 
benar lebih cepat diperoleh 

Kualitas skema relasional lebih 
organik



Beberapa Alasan Guru Memilih Mengajarkan Matematika 
Instrumental

1. Mengajarkan pemahaman relasional butuh waktu yang lama
2. Mengajarkan pemahaman relasional untuk beberapa topik amat 

sulit
3. Sebelum suatu konsep dapat dipahami secara relasional, 

terkadang konsep tersebut harus diterapkan dahulu pada 
pelajaran lain

4. Karena guru-guru senior pada sekolah tersebut mengajarkan 
matematika instrumental



Faktor - Faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam 
mengajarkan pemahaman relasional matematis 

1. Efek dari sistem evaluasi
2. Beban silabus
3. Sulit melakukan asesmen pemahaman relasional
4. Beban psikologis guru untuk berubah



Instrumental Understanding

•     The kind of learning which leads to instrumental mathematics consists of the 
learning of an increasing number of fixed plans, by which pupils can find their 
way from particular starting points (the data) to required finishing points (the 
answers to the questions). The plan tells them what to do at each choice point, 
as in the concrete example. And as in the concrete example, what has to be 
done next is determined purely by the local situation. (When you see the post 
office, turn left. When you have cleared brackets, collect like terms.) There is no 
awareness of the overall relationship between successive stages, and the final 
goal. And in both cases, the learner is dependent on outside guidance for 
learning each new ‘way to get there’



Relasional Understanding 

•    learning relational mathematics consists of building up a 
conceptual structure (schema) from which its possessor 
can (in principle) produce an unlimited number of plans 
for getting from any startingpoint within his schema to any 
finishing point



Diskusi 

1. Manakah yang lebih baik? Instrumental atau relasional?
2. Siswa bertujuan memiliki pemahaman instrumental 

diajar oleh guru yang menginginkan mereka memiliki 
pemahaman relasional

3. Siswa menginginkan pemahaman relasional diajar oleh 
guru yang memiliki pemahaman instruksional



Aktivitas 2

1. Buatlah contoh kasus pemahaman instrumental versus 
pemahaman relasional dalam belajar konsep perkalian dan 
pembagian bilangan bulat

2. Buatlah contoh kasus  pemahaman instrumental versus 
pemahaman relasional dalam belajar konsep pecahan

3. Buatlah contoh kasus  pemahaman instrumental versus 
pemahaman relasional dalam belajar konsep geometri

•Bentuk kelompok beranggotakan 4 orang


