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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang baik selalu disertai dengan evaluasi. 

Hasil evaluasi akan memberikan gambaran seberapa besar tujuan 

pembelajaran telah tercapai. Pembelajaran di sekolah juga selalu 

diikuti dengan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar 

perubahan yang dialami siswa setelah siswa mengalami proses 

belajar mengajar. Hasil evaluasi tersebut akan memperlihatkan 

hasil belajar dari seluruh siswa yang mengikuti evaluasi, termasuk 

memperlihatkan perbedaan hasil belajar yang dicapai satu siswa 

dengan siswa lainnya. Soedjadi (2000) menyatakan bahwa 

perbedaan prestasi belajar antar siswa yang menunjukkan 

ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dilihat melalui tiga ranah 

yakni ranah kognitif (intelektual), ranah afektif (sikap) dan ranah 

psikomotorik (keterampilan).  

Perbedaan prestasi belajar antara satu siswa dengan siswa 

lain adalah hal yang sering dan lazim terjadi pada setiap 

pembelajaran. Walaupun perbedaan ini lazim terjadi, namun tetap 

memunculkan pertanyaan bagaimana fenomena ini dapat terjadi  

ditengah-tengah pembelajaran yang sama yang dialami oleh 

semua siswa. Kesamaan pembelajaran yang dialami oleh siswa 

dapat dilihat dari pengajaran yang dilakukan pendidik di dalam 

kelas. Semua siswa mengalami pengalaman yang sama, yaitu 

mendapat guru yang sama, alokasi waktu pelajaran yang sama dan 

berbagai hal lain yang sama-sama dialami, dirasakan dan 

didapatkan oleh siswa selama proses pengajaran berlangsung. 

Perbedaan tersebut akan menjadi hal yang wajar dan bukan 

merupakan masalah apabila melihat banyaknya faktor yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar tersebut. Hal ini 

dikarenakan siswa yang satu berlainan dengan siswa yang lain 

dalam pembawaan, minat dan dalam tempo serta latar belakang 

perkembangannya (Pakasi, 1969).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi 

belajar menurut Shertzer dan Stone dalam Wahyuningsih (2004) 

antara lain: kesehatan badan, pancaindera, intelligensi, sikap, 
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motivasi, sosial ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, perhatian 

orang tua dan suasana hubungan antara anggota keluarga, sarana 

dan prasarana sekolah, kompetensi guru dan siswa, kurikulum dan 

metode mengajar, sosial budaya, serta partisipasi terhadap 

pendidikan.  

Faktor lain yang dominan dalam pencapaian prestasi 

belajar adalah paradigma pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Paradigma yang menjadikan siswa sebagai 

aktor utama dalam pembelajaran dan yang mengedepankan faktor 

pencapaian prestasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa 

adalah paradigma konstruktivisme.  

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang 

memandang bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa 

karena pengetahuan yang dimiliki siswa dari proses belajar akan 

lebih melekat pada diri siswa apabila pengetahuan itu dibentuk 

oleh siswa itu sendiri dibandingkan dengan kontribusi dari luar diri 

siswa. Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa 

pengetahuan baru adalah hasil konstruksi yang dibangun dan 

disusun siswa secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya. Siswa menjadi pelaku utama dalam 

pembelajaran, sehingga faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa memegang peranan penting dalam pembelajaran. 

Pengetahuan yang diperoleh siswa adalah hasil aktivitasnya 

sendiri. Pendidik yang dalam hal ini adalah guru, hanya bertugas 

merancang proses pembelajaran berdasarkan pengetahuan siswa 

dan hanya bertindak sebagai fasilitator, pendamping dan 

pembimbing (Soedjadi, 2000). Hasil akhir yang diperoleh siswa 

adalah berupa pemahaman yang mendalam hasil dari proses 

belajarnya sendiri.  

Secara konseptual, proses belajar konstruktivisme jika 

dipandang dari pendekataan kognitif, bukan sebagai perolehan 

informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, 

melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada 

pengalamannya melalui suatu proses asimilasi dan akomodasi 

yang bermuara pada pemutahkiran struktur kognitifnya.  

“Makna yang dibangun oleh siswa sangat bergantung 
pada pangalaman siswa tersebut daripada ditentukan 
oleh keadaan itu sendiri.” (Sutriyono, 2002) 
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Siswa yang menjalani proses belajar yang berparadigma 

konstruktivisme menghasilkan berbagai hasil belajar. Salah satu 

hasil belajarnya berupa konsep. Soedjadi (2000) mengemukakan 

bahwa, 

 “Konsep adalah idea abstrak yang dapat digunakan 
untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan 
sekumpulan objek.” 

Konsep dalam pengertian ini merupakan himpunan 

stimulus dengan sifat-sifat yang berserikat dan dapat dibentuk 

melalui suatu abstraksi. Konsep yang dihasilkan oleh siswa sebagai 

hasil belajarnya, salah satunya adalah konsep mengenai perkalian 

dalam matematika. Konsep mengenai perkalian adalah perkalian 

merupakan suatu penjumlahan berulang. Perlu diketahui bahwa 

konsep a x b tidak sama dengan b x a. Hal tersebut dapat diyakini 

dengan adanya contoh tentang aturan meminum obat, jika tertulis 

3 x 1 kapsul sehari, maka berbeda dengan 1 x 3 kapsul sehari. 

Meskipun banyaknya kapsul yang masuk dalam badan sama yaitu 

3 kapsul, namun prosesnya berbeda. Misalkan tertulis 3 x 1 kapsul 

sehari, maka dalam satu hari kapsul diminum dalam tiga waktu 

yang berbeda masing-masing satu kapsul tiap kali minum. 

Sedangkan jika tertulis 1 x 3 kapsul sehari, maka dalam satu hari 

tiga kapsul diminum sekaligus dalam satu waktu yang sama. 

Melihat contoh yang ada, dapat dilihat bahwa konsep perkalian 

dalam matematika memandang pentingnya proses, tidak hanya 

pada hasilnya. Seringkali masih ada yang hanya mengutamakan 

nilai atau hasil akhir tanpa memandang pentingnya sebuah proses. 

Hal ini berarti konsep a x b dipandang sama dengan b x a. Itulah 

yang menjadi penyebab terjadinya miskonsepsi.  

Konsep yang benar jika a x b adalah b dijumlah secara 

berulang sebanyak a kali. Konsep penjumlahan bilangan perlu 

dikuasai terlebih dahulu oleh siswa sebelum menuju ke tahap 

selanjutnya, yakni konsep perkalian bilangan. Kenyataan yang ada 

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan perkalian dua bilangan, dan tidak jarang dijumpai 

bahwa apa yang diajarkan oleh guru berbeda dengan apa yang 

dipelajari oleh siswa (Sutriyono, 2002).  

Kajian tentang perkalian bilangan saat ini masih saja 

mendasarkan pada pendekatan proses hasil ataupun pendekatan 
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pemrosesan informasi. Misalnya kajian tentang pengaruh suatu 

metode tertentu terhadap kemampuan siswa dalam perkalian 

bilangan, menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal perkalian bilangan, upaya atau 

strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

perkalian bilangan dan sebagainya (Kurniawati, 2009. Yahya, 2010. 

Fadhila, 2010. Hestiana, 2010). Kajian yang mencoba melihat atau 

melibatkan proses mental sewaktu siswa menyelesaikan operasi 

perkalian masih sulit dijumpai.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengamatan 

pendahuluan di SD Negeri Brongkol 04 Kabupaten Semarang untuk  

melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal perkalian 

bilangan. Pengamatan ini dilakukan terhadap tiga siswa Kelas III 

dengan cara meminta ketiga siswa tersebut mengerjakan tiga soal 

perkalian bilangan asli yang mempunyai tingkat kesukaran 

berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan siswa Kelas 

III dalam menyelesaikan soal perkalian bilangan asli. Berikut ini 

adalah data yang diperoleh dari pengamatan pendahuluan dengan 

menggunakan metode pemberian soal. 

 

Tabel 1. Uji Kemampuan Menyelesaikan Soal Perkalian Pada Tiga 

Siswa Kelas III SD Negeri Brongkol 04 

Variabel Ketepatan (Benar/Salah) Kecepatan (Detik) 

Tipe Soal A S F A S F 

1 8 x 3 = … B B S 2 15 10 

2 4 x 12 = … B S B 4 72 30 

3 15 x11 = … S S S 115 338 728 

 Total  121 425 768 

Sumber: Data primer pengamatan pendahuluan tanggal 10 November 

2011 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat ketepatan 

dan kecepatan siswa dalam mengerjakan soal perkalian bilangan 

asli berbeda-beda.  

Dilihat dari sisi ketepatan, ada satu dari tiga siswa yang 

jawabannya salah untuk soal tipe 1. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan kemampuan dalam mengerjakan soal antar siswa. 

Selain kesenjangan antara kenyataan dengan harapan yang tertera 

pada kurikulum. Hasil pekerjaan dari tiga siswa untuk soal tipe 2 
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juga menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan dalam 

mengerjakan soal antar siswa. Hal ini terlihat dari adanya satu 

siswa yang jawabannya salah. Hasil pekerjaan dari tiga siswa untuk 

soal tipe 3 juga menunjukkan adanya kesenjangan. Kesenjangan 

yang terjadi bukanlah kesenjangan kemampuan antar siswa 

melainkan kesenjangan antara kemampuan siswa secara 

menyeluruh dengan standar kompetensi dan indikator  yang ada 

pada jenjang pendidikan Kelas III Sekolah Dasar. Salah satu 

indikator dalam pelajaran matematika Sekolah Dasar Kelas III 

adalah siswa mampu menyelesaikan soal perkalian bilangan asli. 

Namun, pada kenyataannya masih ada siswa yang belum bisa 

mengerjakan soal tersebut. 

Dilihat dari sisi kecepatan, dengan tidak memperhatikan 

benar salahnya jawaban, terjadi kesenjangan antar siswa. Hal ini 

terbukti dengan adanya perbedaan waktu antar satu siswa dengan 

siswa yang lain dalam mengerjakan soal. Baik soal tipe 1, tipe 2 

dan tipe 3, memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan 

kemampuan antar siswa. Satu siswa cepat mengerjakan soal, 

tetapi siswa lain lambat dalam mengerjakan soal. Baik kecepatan 

dan ketepatan menjawab soal oleh siswa, sama-sama dipengaruhi 

oleh corak berfikir yang dimiliki oleh setiap siswa tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kelas 

III sekolah dasar, diketahui bahwa ada faktor lain yang 

mempengaruhi perbedaan prestasi belajar, faktor tersebut adalah 

kematangan berfikir siswa yang dilihat dari usianya. Perbedaan 

kematangan inilah yang dinilai menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi corak berfikir siswa. Corak berfikir siswa yang 

usianya lebih tua rata-rata lebih baik dibanding siswa dengan usia 

yang relatif lebih muda. 

Corak berfikir adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa. Faktor inilah yang akan mempengaruhi kesiapan dan 

kemampuan siswa sebagai input dalam pembelajaran untuk 

mengikuti pembelajaran atau dengan kata lain corak berfikir 

menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perbedaan 

prestasi belajar antar siswa. Corak berfikir mempengaruhi siswa 

dalam berpikir dan memecahkan masalah. Corak berfikir  inilah 

yang dikenal sebagai skim.   
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“Skim merupakan bagian dasar pembentukan suatu 
pengetahuan. Skim terdiri dari aktivitas mental yang 
digunakan oleh individu sebagai bahan dasar bagi proses 
refleksi dan abstraksi.” (Sutriyono, 2002) 

Mangacu pada latar belakang di atas, maka dirasa perlu 

untuk mengenal dengan pasti skim yang ada pada siswa khususnya 

pada materi perkalian bilangan asli, sehingga dilakukan penelitian 

dengan judul “Skim Perkalian Bilangan Asli”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah skim perkalian bilangan asli yang dimiliki oleh siswa 

Kelas III SD Negeri Brongkol 04 Kab. Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Mengenal dengan pasti skim perkalian bilangan asli yang dimiliki 

oleh siswa Kelas III SD Negeri Brongkol 04 Kab. Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk hasil 

penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang skim perkalian bilangan asli. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan informasi tentang corak pemikiran yang ada 

pada siswa, untuk dapat digunakan dalam menentukan 

pola bimbingan yang tepat.  

b. Bagi Siswa 

Mengetahui corak berfikir mereka sehingga dapat 

membantu mereka untuk mengubah pola pikirnya menjadi 

lebih canggih.  

c. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang 

cara mengetahui corak berfikir siswa melalui penelitian 

untuk bekal menjadi tenaga pendidik di masa yang akan 

datang.  

 


